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Vi rehabiliterer trehusene i borettslaget!

Borettslaget signerer kontrakt om rehabilitering med DVS Entreprenør AS. Fra venstre: Leif Erik Mortenssen (DVS), Jan Erik Hilden (DVS), Per Andersen
(DVS), Hans Kristian Aamodt (DVS), Øyvind Østingsen (Asperud borettslag), Halvor Mohagen (USBL Prosjekt), Tor Atle Gjerde (Asperud borettslag) som leder
prosjektgruppa fra Asperud borettslag. Harry Johan Amundsen (Asperud borettslag) er ikke med på bildet. Foto: Tor Atle Gjerde

Arbeidet med å rehabilitere utsiden av
alle trehusene i borettslaget er i gang!
Arbeidet vil foregå fram til våren 2022.
Her går vi kort gjennom hva dette
betyr for oss som bor i borettslaget, og
hvem som skal gjøre arbeidet for oss.
Dere kan lese om arbeidet vi skal gjøre
med husene på asperud.lettstyrt.no.
Hva betyr dette for oss ?
Siden vi som eier andeler i borettslaget
eier hele borettslaget sammen, er det
godt nytt for alle at vi vedlikeholder
eiendommen vår. Dette var nødvendig
etter mange år med slitasje og
forringing av byggematerialene. Vi har
allerede gjennomført en del av
rehabiliteringen, som vi vedtok å ta
opp lån til på generalforsamlingen i
2018. Nå tar vi fatt på å rehabilitere
bygninger som rommer 100 av de 342
boligene her på Asperud, og alle i
borettslaget vil merke at arbeidet
pågår.

På det meste vil rundt 40 arbeidere
være i sving i borettslaget. Det vil stå
en brakkerigg nedenfor garasjene i Lia.
Materialer skal mellomlagres på
borettslagets område ved Aspen arena,
og fraktes inn og ut til byggeområdet.
De som bor i bygg som skal pusses opp,
får mer detaljert informasjon etter
hvert.
Styret er opptatt av at arbeidet ikke
skal forstyrre oss som bor her mer enn
nødvendig. Vi tar gjerne imot spørsmål
og kommentarer om arbeidet fra alle i
borettslaget. Kontaktinformasjonen til
styret finner du på siste side.
Hvem er det som gjør arbeidet ?
Firmaet DVS Entreprenør AS er valgt
som
entreprenør
for
dette
vedlikeholds- arbeidet. Entreprenøren
er den som har ansvaret for å
gjennomføre arbeidet for borettslaget.
Styret har ei prosjektgruppe som
jobber med rehabiliteringen.

Prosjektgruppa har gjort et grundig
arbeid
med
å
planlegge
rehabiliteringen og velge entreprenør.
USBL Prosjekt har hjulpet gruppa med
å gjennomføre dette på en god måte. Ta
kontakt hvis du vil vite mer om
hvordan styret valgte entreprenør.
Fellesutgiftene går opp fordi daglig
drift koster mer
Fellesutgiftene i borettslaget har vært
stabile gjennom flere år. Dette har vært
mulig blant annet på grunn av at
rentene på lånene våre har gått ned.
Men andre priser går opp, og i dag
koster det mer å drive borettslaget enn
det vi får inn gjennom fellesutgiftene.
Dette har ikke sammenheng med
rehabiliteringen. Styret jobber med å
se om vi kan få ned utgiftene, men må
uansett hente inn mer penger for å
bygge opp en buffer. Dette er grunnen
til at vi har varslet at du vil få en
høyere faktura fra og med i høst.
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Du må stenge utekrana før vinteren
1.
2.

Steng stoppekrana inne i leiligheten
La utekrana og tappekrana stå åpne hele vinteren

Hvis det ikke slutter å dryppe fra tappekrana, må du bestille ettersyn og
reparasjon av stoppekranen. Kontakt rørlegger for ettersyn og reparasjon.
Når vinteren blir kald, opplever
borettslaget mange rørbrudd på
utekraner. Dette har tidligere ført til
lekkasjer og forsikringssaker.
Før
vinteren er det derfor viktig at du
stenger stoppekrana inne, men lar
utekrana og tappekrana stå åpne. Hvis
tappekrana drypper når du har stengt
stoppekrana, må du ta kontakt med
autorisert rørlegger, som kan reparere
krana.

Dersom du bor i en leilighet eller
rekkehus som har egen utekran som
bare du bruker, er det ditt ansvar å
vedlikeholde utekrana. Dette betyr at
du må følge med på rør og kraner slik
at det ikke oppstår lekkasjer.

Dersom det blir lekkasje, må andelseier betale for reparasjon av kran og rør.

Det nye styret takker for tilliten

Møteplan for styret

Styret som ble valgt på generalforsamlingen i
september 2020 takker for tilliten! Alle i styret bor på
Asperud, og derfor gleder vi oss til å gjøre en innsats
for borettslaget.

2020
Mandag 16. november
Mandag 14. desember

I dette nummeret av Asperudposten kan du lese om at
arbeidet med rehabilitering av trehusene og rekkehusene endelig er i gang, og hva dette betyr for oss
som bor her. Videre kan du lese om hvordan styret
planlegger å jobbe med informasjon i borettslaget.
Oversikt over hvem som sitter i styret finner du på
siste side.

2021
Mandag 18. januar
Mandag 15. februar
Mandag 15. mars
Mandag 12. april
Mandag 3. mai
Generalforsamlingen 2021 er planlagt til onsdag 6. mai
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Avisen på nærbutikken
Styret har fått flere tilbakemeldinger på at de
heller ønsker å få Asperudposten i digital form
enn å få den i postkassa. Dette tar det nye styret
ta til seg og vil dermed primært gjøre avisen
tilgjengelig digitalt. Samtidig skal den være
tilgjengelig i papirform for de som ønsker det.
Daglig leder Noman i nærbutikken vår har
tilbudt seg seg å ha Asperudposten tilgjengelig
for våre beboere som ønsker å ha en fysisk kopi.
Vi vil publisere en digital versjon både på
hjemmesiden vår, www.asperud.no, og på
facebookgruppa Asperud Borettslag.

Styret vil dele mer informasjon
Styret ønsker å dele mer informasjon
om arbeidet styret gjør, og hva det
betyr for oss i borettslaget. Her
forteller vi litt om hvordan vi vil jobbe
med informasjon framover.
Styret sin viktigste kanal for å dele
informasjon med alle i borettslaget er
hjemmesiden asperud.no. Vi kommer
til å oppdatere denne siden oftere med
relevant informasjon.

Styret vil dele informasjon i
facebookgruppa Asperud Borettslag
Styret vet at mange ønsker at vi skal
kommunisere
gjennom
facebookgruppa, og vi vil derfor fremover også
legge ut beskjed i gruppa hver gang vi
deler noe nytt på hjemmesiden vår.
Styret kan dessverre ikke svare på
spørsmål på Facebook eller følge opp

diskusjoner der. Dette er fordi styret
må
dokumentere
spørsmål
og
informasjon som sendes inn i et eget
styringssystem som heter Lettstyrt.
Dette systemet bruker vi både til å gi
informasjon, og å behandle saker som
må avgjøres av styret.
Vi oppfordrer beboerne til å bruke
facebookgruppa for å komme i kontakt
med andre i borettslaget.

Status prosjekter 2018-2020
Garasjedekke Toppen er utført.
Maling av Toppen 64 - 69
Skifte av ventilasjonsmotorer i alle blokkene
Søppelkontainere på Toppen 5-9
Søppelkontainer på Toppen 64-69
Utbedring av veien i Lia 76-90
Kameraovervåkning på parkeringsplasser og garasjer.
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.
Utskifting av vinduer og dører i blokker og lavblokker.
Maling og vedlikehold balkonger.
Vedlikehold av alle trehusene i borettslaget.
Arbeidet starter oktober/november 2020. Det er planlagt ferdig våren 2021.
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Naboutvalgene (NU)
Borettslaget har tre naboutvalg, Lia, Toppen og Åsen. NU er
et viktig kontaktledd mellom beboerne i delfeltene og styret.
NU tar initiativ til
●
●
●

dugnader
miljøtiltak av forskjellig karakter
julegrantenningen den første. søndagen i advent

Trenger du hjelp fra
vaktmesteren?
Du som bor her skal kontakte vaktmesteren direkte
i tilfeller som haster og som gjelder
●
●
●
●

Hvert NU velger en person som er ansvarlig for kontakt med
styret. NU samarbeider med styret om vedlikehold av
utearealer og lekeplasser. NU kan også ta initiativ til egne
prosjekter. Har du forslag til prosjekter eller miljøtiltak? Ta
kontakt med naboutvalgene! NB! Alle andre henvendelser
retter du til styret via asperud.no.

vannlekkasje
problemer med garasjeporter
mørklagte oppganger
poblemer med låskassa i utgangsdøra di
(problemer med sylinderen må du få reparert og
betale for selv)

Det er Christiania Forvatlning & Eiendom AS (CFE) som er
vaktmester for Asperud borettslag.

Vaktmesteren har vakttelefon hele
døgnet:
22 62 50 27 / 474 52 504

nu@asperud.no

Hvordan kontakte styret
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Viktige telefonnumre / e-post

Trenger du øyeblikkelig hjelp med lekkasjer, må du kontakte
vaktmester, se egen boks.
For alle andre henvendelser kan du
❏

bruke kontaktskjema på www.asperud.no

❏

legge henvendelse i postkassa utenfor styrekontoret

❏

møte opp på åpent styrekontor på mandager

Styreleder: Martin D'Alessandro. Nestleder: Tor-Atle Gjerde.
Styremedlemmer: Harry Johan Amundsen, Jan-Erich Raastad,
Yngve Johannessen, Ingunn Elisabeth Huseby, Øyvind
Østingsen, Steinar Bremnes (vara) og Mari Barwin (vara)

www.asperud.no

Brann
Politi
Lege

Nødnummer
110
112
113

Når det ikke haster
21 80 21 80
02800
22 93 22 93

Christiania Forvaltning & Eiendom AS
22 62 50 27
post@christianiagruppen.no

Rørlegger (VVS gruppen)
Elektriker (Kolbotn Elektro)
Hafslund fjernvarme
P-Service AS - Parkering
Vikenfiber/Altibox

22 04 04 06
66 82 19 00
81 52 00 40
41 25 54 15
21 45 45 00

Benytt gjerne facebookgruppa “Asperud Borettslag”
til å komme i kontakt med andre i borettslaget

6 km/t er fartsgrensen i borettslaget
På borettslagets veier skal kjørende holde gangfart, maksimalt 6 km i timen.
Det er mange barn som er ute og leker, og vi voksne har et ansvar for å kjøre rolig.

Vi har ingen barn å miste!
Asperudposten er utgitt av Styret i Asperud borettslag

