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Høsten 2018 ble ventilasjonsmotorer i
alle blokkene skiftet, og i desember ble
ventilasjonskanalene i blokkene også
renset.

Det arbeidet avdekket at en del av

De som fortsatt ikke har fått utbedret

ventilasjonskanalene på kjøkkene hadde

Send gjerne med bilde av det du lurer på
i e-posten til dem.

koblet avtrekk fra komfyr direkte til
ventilasjonskanalen. Disse beboerne
fikk brev fra styret med pålegg om
utbedring av ventilasjonen. 

feilen og trenger hjelp til dette kan
kontakte firmaet som utførte rensen.
Kanalrens AS kan kontaktes på e-post
fredrik@kanalrens.net

Det skal gis beskjed via kontaktskjemaet
på http://asperud.no/ når dere har
rettet feilen, vi vil da planlegge en ny
rens av kanalene.

Arbeidet med kanalrens viste også at en
del
av
ventilasjonskanalene
på
kjøkkenet var blokkert av skap og annet
slik at det ikke var mulig å rense
kanalen.
Styret vil ikke på nåværende tidspunkt
pålegge andelseierne å endre dette, men
vi gjør oppmerksom på disse
leilighetene i praksis ikke har avtrekk
fra kjøkkenet. Ved et eventuelt salg må
dette oppgis som en mangel ved
leiligheten.

●

Uke 15: Ettersyn og bytte av panel på balkongene i blokkene.
Oppstart i Asperudåsen

●

Uke 18: Utskifting av dører og vinduer i blokker og lavblokker.
Oppstart på Asperudtoppen

●

Uke 18: Maling og vedlikehold av balkonger og treverk i blokker og lavblokker.
Oppstart i Asperudåsen



Lørdag 27. April 2019
Dugnad

Mandag 29. April 2019

Alle andelseiere vil bli berørt av vedlikeholdsarbeid de
kommende to årene. Vi vil etter arbeidet få et borettslag som
er godt vedlikeholdt og enda bedre å bo i.

Skrotinnsamling

Onsdag 8. Mai 2019
Ordinær generalforsamling
Videre informasjon og innkallinger blir delt ut i
postkassene.

Styret håper at alle gjør sitt til at gjennomføringen blir utført
på en god og effektiv måte.
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Vi er heldige som har en nærbutikk.
Det er Asperud borettslag som eier
lokalene og leier dem ut.
Fra 1. Januar fikk butikken nye
leietaker.

Gunstige åpningstider!
Godt utvalg

Bruk butikken

Åpningstider
Mandag - fredag

09:00 - 21:00

Lørdag og søndag 09:00 - 21:00
Noman og Mujahid ønsker dere velkommen i butikken.

I uke 18 starter firmaet «To Malere»
maling og vedlikehold av balkonger.
Dette er samme firma som malte
Asperudtoppen 64 – 69. De har fått mye
skryt for arbeidet de gjorde på
Asperudtoppen og vi forventer arbeid
av samme gode kvalitet nå også. 
Vedlikeholdet på balkongene inkluderer
også maling av trevegg inne på balkong.
I forbindelse med dette vil det bli
foretatt kontroll av treveggen og dersom
det er behov for det, vil paneler bli
skiftet før maling. Dette arbeidet vil bli
utført av våre vaktmestere fra CFE. 

Før malingen starter vil balkongene bli
vasket. Skader på balkonggulv og
betongvegger vil også bli utbedret.
Første område ut med maling vil bli
Asperudåsen, deretter Asperudlia og til
slutt Asperudtoppen. Arbeidene vil være
ferdig i september. Malerarbeider
utvendig er selvsagt væravhengig, så vi
krysser fingre for en fin sommer. 
Arbeidet vil bli gjennomført hus for hus
og alle andelseiere vil få informasjon i
postkassen i god tid før oppstart.

Vedlikeholdet inkluderer også arbeid på
balkonggulvet, derfor må alle rydde sin
balkong før malerarbeidet starter.
De som har plattinger må fjerne disse
slik at hele gulvet er tilgjengelig.

NB!
Arbeidet vil også
foregå i fellesferien!
Det er viktig å rydde balkongen slik at
den er helt tom hvis du er bortreist eller
på ferie i det aktuelle tidsrom.
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Palmgren AS er selskapet som skal gjøre
dette arbeidet.. De har spesialisert seg
på utskifting av dører og vinduer, og har
utført arbeider i flere borettslag som vi
har fått gode referanser fra.
Det har vært gjennomført befaringer og
kontrollmålinger en periode etter
nyttår. Nå står det praktiske arbeidet
med utskifting for tur. 

Arbeidet starter etter påske (uke 18) på
Asperudtoppen, deretter Asperudåsen
før det avsluttes i Asperudlia.
For at arbeidene skal foregå så sikkert
som mulig vil store stuevinduer bli heist
med kran og satt inntil balkonger, dette
vil bli utført puljevis i det aktuelle
tidsrommet.

Nr. 01/2019

Alle leiligheter hvor det skal utføres
utskifting vil få informasjon i god tid før
utskiftingen starter, og det er viktig at
det er ryddig og god tilkomst til de
vinduer og dører som skal skiftes. 
Se foreløpig fremdriftsplan under:

Garasjedekke Toppen er utført.
Maling av Toppen 64 - 69 bir ferdig i løpet av oktober.
Skifte av ventilasjonsmotorer i alle blokkene
Søppelkontainere på Toppen 5-9 og Toppen 64-69, innhenting av tilbud pågår.
Utbedring av veien i Lia 76-90
Kameraovervåkning på parkeringsplasser og garasjer. Avsluttes April 2019
Utbedring av veien Åsen 1-7 for å få til bedre avrenn av vann utføres i høst.
Rampen til butikken skal utvides med én meter.
Vinduer i blokker og lavblokker.
Planlegging ferdig. Arbeidet starter i april/mai 2019.
Maling og vedlikehold balkonger.
Planlegging ferdig. Arbeidet starter i april/mai 2019.
Vedlikehold av rekkehusene.
Planlegging er startet. Anbud legges ut i løpet av mai 2019.
Det er estimert 18-24 måneders gjennomføringstid.
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