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Hva er et borettslag? Del 3 av 3: Du bestemmer i borettslaget
Visste du at alle som eier en andel i borettslaget kan stille til valg som styremedlem? Vil du vite hvordan du kan jobbe for å få
hjertesaken din gjennom på generalforsamlingen? Les om dette og mer til i dette valgnummeret av Asperudposten!

Det er du som velger styret
Borettslaget
velger
styret
på
generalforsamlingen (GF), som skal
holdes hvert år. På GF stemmer
andelseierne
også
over
store
avgjørelser, som for eksempel om
borettslaget skal ta opp mer lån, eller
om vi skal endre husordensreglene
eller styrevedtektene. Styrevedtektene
er overordnede regler for hvordan
styret skal jobbe, og fastsetter også hva
styret kan bestemme uten å holde
generalforsamling.

Styrearbeidet består av frivillig arbeid,
og det betyr at engasjementet og
kunnskapen til styremedlemmene
påvirker både daglig drift og større
prosjekter. Det har altså mye å si hvem
som sitter i styret. Kanskje du kan noe
du mener borettslaget trenger? Eller
kanskje du har en dyktig nabo som du
kan oppmuntre til å ta et styreverv?

Visste du at
●

Alle som eier en andel har én
stemme i GF. Når flere eier én
andel sammen, har de bare én
felles stemme.

●

I følge vedtektene våre må alle
styremedlemmene bortsett
fra styrelederen være
andelseiere. Det betyr at
naboene dine sitter i styret.

Må jeg stille til valg for å påvirke?
Nei, det må du ikke. Du kan bidra til det
sosiale arbeidet ved å bli med i et av de
tre naboutvalgene (NU).

Styret former borettslaget
Har du meninger om hvordan
borettslaget bør være? Det er ditt
ansvar å være med på å forme det!
Det er styret som sørger for at
borettslaget drives i hverdagen.
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Du kan også påvirke gjennom å melde
inn en sak til GF. For at saken skal bli
vedtatt, og for at det skal være mulig
for styret å følge den opp, bør du
forberede saken godt. Hvis du for
eksempel ønsker å endre
på
uteområdene, bør du ha undersøkt
omtrent hva det vil koste, om det
kreves spesielle tillatelser, og ha et
forslag til hvordan borettslaget skal
betale for tiltaket.. Det vil være lurt å
samarbeide med andre andelseiere for
å legge et godt grunnlag for saken.
Du får likevel mest innflytelse og
styring hvis du blir valgt til
styremedlem. Da kan du gjennomføre
og følge opp tiltak som du brenner for.
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●

Andelseiere kan melde inn
saker til GF innen en gitt frist.
GF har ikke lov til å stemme
over saker som ikke er meldt
inn innen fristen.

●

Styret får ikke lønn, men GF
kan bestemme at styret skal få
et honorar for innsatsen.

Husk generalforsamlingen 25. mai til 2. juni
for mer informasjon se www.asperud.no
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Noen ord fra valgkomiteen
Vi i valgkomiteen har lagt ned mye
arbeide i å finne folk som vil stille til
valg for å gjøre en innsats for
borettslaget og alle oss som bor her.

”

Vi har truffet mange
flotte folk på vår vei.

Det betyr at vi har sterke ressurser i
borettslaget. Utfordringen er å få nytte
av det til frivillig innsats i styret,
naboutvalgene og valgkomiteen.

Styreverv er arbeidskrevende og
ansvarsfullt. Styret har blant annet
ansvar for økonomi, kontrakter,
kontakt
med
beboerne,
bygningsmassen og uteområdene. Det
er avgjørende for borettslaget, og alle
vi som bor i borettslaget, at styret
fungerer godt. Vi er heldige som har
flere meget dyktige styremedlemmer
som har gjort en stor, frivillig innsats
over mange år.

Vi ser etter folk i alle aldre, begge kjønn
og fra ulike steder i borettslaget ౼ folk
som vil, og som passer til vervene.
Vanskeligst er det å få med kvinner til
styret, og å få med folk fra Lia.

Naboutvalgene har ansvaret for å
arrangere dugnader og julegrantenninger. Disse arrangementene betyr
mye
for
både
samholdet
og
uteområdene.
Vi er glade og takknemlige for alle som
har sagt ja til å påta seg verv. Samtidig
håper vi at mange av de flotte folkene
vi har møtt og som har sagt nei denne
gangen, ønsker å stille ved en annen
anledning i en eller annen rolle.
Og ønsker du å ta på deg verv til neste
år, eller kjenner du noen som du tenker
er en god kandidat, er det bare å
kontakte oss på valg@asperud.no
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Hilsener fra valgkomiteen

Se opp for skadedyr!

Har du kjæledyr? Husk dette
Lekeplassene i borettslaget vårt er de siste årene blitt oppgradert.
Dessverre vet vi at løse katter gjør fra seg i sandkassene, og at det
hender at hunder tisser på trestokkene rundt lekeplassene.

Den siste tiden har vi hatt flere tilfeller av mus og maur i
borettslaget. Du må alltid gi beskjed til styrekontoret hvis
du oppdager skadedyr.

Husk husordensreglene kapittel 6, som blant annet sier at
eier skal påse at husdyr ikke bruker sandkassene til toalett,
og at lekeplassene ikke skal bruke som lufteområder for
hunder.

Her er noen enkle tips for å forebygge skadedyr:
●
Ikke oppbevar mat i bod/kott.
●
Unngå å ha tette busker og trær, plankehauger
eller vedstabler inntil husveggene.
●
Heng opp meiseboller o.l. i god avstand fra hus,
i stedet for å mate fugler på bakken.

Ingen av oss vil at barna på Asperud skal måtte leke i sandkasser
med urin og avføring fra kjæledyr. Vi oppfordrer samtidig alle
om å huske på å legge nettet over sandkassene, slik at kattene
ikke kommer til. Sanden vil bli skiftet ut i nær fremtid.

Du finner gode råd og mer info hos Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/

Status prosjekter 2018-2022
Søppelkontainer på Toppen 64-69
Vedlikehold av alle trehusene i borettslaget.
Arbeidet startet høsten 2020. Det er planlagt ferdig våren 2022.
Garasjedekke Toppen

Kameraovervåkning på p-plasser

Maling av Toppen 64 - 69

Utbedring av veien Åsen 1-7

Skifte av ventilasjonsmotorer

Utvidet rampen til butikken

Søppelkontainere på Toppen 5-9

Maling og vedlikehold balkonger.

Utbedring av veien i Lia 76-90

Utskifting av vinduer og dører
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