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Hva er et borettslag? Del 2 av 3: Styret løser fellesoppgaver
Styret for Asperud har ansvaret for at borettslaget blir drevet på en skikkelig måte. I del to i serien vår Hva er et borettslag,
skriver vi litt om hvilke oppgaver styret har. Kanskje nettopp du vil stille til valg som styremedlem i år?

Snart ferdig: Tak og fasader er noe av det styret skal sørge for å vedlikeholde. Å rehabilitere trehusene i borettslaget er et stort prosjekt, og styret har planlagt
det over flere år. På bildet er første hus ut straks ferdig. På side 2 kan du lese om hvordan det har vært å bo på en byggeplass.

Styret står for drift og vedlikehold
Det viktigste ansvar styret har, er å
sørge for at den daglige driften av
borettslaget går som den skal.
Eksempler på oppgavene i den daglige
driften er
●

●

å følge opp borettslagets
avtaler med selskaper som
utfører ulike tjenester for oss,
som vedlikehold, renhold m.m.
å følge opp salg og kjøp av
andeler, bytte av
parkeringsplasser og nøkler til
parkeringshus og
fellesoppganger

I tillegg skal styret sørge for det
vedlikeholdet som er borettslagets
ansvar, se faktaboksen til høyre.

Styret har ansvar for økonomien
Styret har ansvar for økonomistyringen i borettslaget, som blant

annet handler om
●
å lage et budsjett som går opp
●
å bruke fellesskapets penger
på det de er beregnet til
●
å føre regnskap i tråd med
reglene som gjelder
Styret på Asperud kjøper tjenester
innen økonomistyring av USBL. Derfor
kommer fakturaen for fellesutgifter og
avdrag og renter på lånene våre fra
dem. Men det er borettslaget som
bestemmer over pengene.
Alle andelseierne er med på å betale
den daglige driften og felles
vedlikehold gjennom fellesutgiftene

Hvis du allerede nå vil vite mer om å
stille til valg for styreperioden
2021-2022, kan du ta kontakt med
styret. Se side 4 for hvordan du gjør
det. Styret vil sette deg i kontakt med
valgkomiteen.

Borettslaget skal
vedlikeholde bl.a.
●
●
●
●

utsiden av bygningene
uteområdene
rør og avløp fra der de går inn
i veggen/gulvet i boligen
det elektriske anlegget fram
til sikringsskapet

Jeg lurer på å stille til valg!
Driften i borettslaget er avhengig av at
vi som bor her er villige til å ta ansvar
som styremedlem. I styret kan du
påvirke hvordan vi driver Asperud. Les
mer om dette i neste nummer.

Dette er en forenklet liste. Du kan lese
mer om hva borettslaget har ansvar
for å vedlikeholde i borettslagsloven
kapittel 5 og i vedtektene for Asperud
borettslag.
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Fjernvarmeregnskap

Trehusprosjektet sett fra innsiden
Jill bor i trehuset som var først ut i
rehabiliteringen. Hun fikk beskjed
30. oktober i fjor om at arbeidet
skulle begynne, og 16. november var
det i gang.
Siden da har Jill mer eller mindre
bodd på en byggeplass. Øyvind i
prosjektgruppa har spurt henne om
hvilke erfaringer og råd hun vil dele
med andre beboere.

Kontakt DVS direkte!
Det er mange håndverkere som har
vært innom hos Jill, og arbeidet har
tatt litt lengre tid enn antatt. Men Jill
sier hun er veldig fornøyd med DVS,
som er ansvarlige for arbeidet.
Hennes tips er å ta kontakt direkte
med DVS om det er noe. DVS følger
opp selv, eller sørger for at

henvendelsen går videre til riktig sted. Se
informasjon om hvordan du kontakter
byggeleder øverst på side 3.

Rydd tidlig!
Jill anbefaler alle i trehusene å begynne å
rydde boden tidlig. Under arbeidet fjernes
ytterveggene på boden, og du må
dessverre regne med plassmangel inne
mens arbeidet foregår.

Nødvendig og nyttig arbeid
De første trehusene er straks ferdig
rehabilitert. Jill merker at interessen for
prosjektet er stor. Mange legger turen
forbi for å se hvordan huset er blitt.
Jill mener at rehabiliteringen har vært helt
nødvendig. Hun sier at boligen nå er godt
isolert, og at det er topp med nye vinduer.

Ta i bruk Min side hos USBL!
Hvis vi må holde digital generalforsamling i år
også, stemmer du via USBL sin tjeneste
Min side. Gå til usbl.no og velg Min side for å
registrere bruker og/eller logge inn.
Styret kommer tilbake med mer informasjon om vi kan holde
generalforsamlingen som fysisk møte eller om den blir digital.

Min side har informasjon om andelen din
Du trenger ikke vente på generalforsamlingen - Min side kan
være nyttig ellers også. Her finner du blant annet
●
oversikt over felleskostnader med fordeling på avdrag
og renter på lån, felleskostnader og brensel (varme)
●
informasjon om medlemskapet ditt i USBL
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Fjernvarmeregnskapet for 2020 er
snart klart fra Brunata. Nesten alle
beboere vil få en del penger tilbake.
Grunnen er at det var uvanlig lave
strømpriser i 2020.
For 2021 venter vi høyere strømpriser.
Fjernvarmeprisene følger
strømprisene. Hvis du har fått høyere
strømregning i det siste, bør du
antagelig betale inn mer for
fjernvarmen også. Ellers kan det hende
du får en ekstra regning når Brunata
gjør opp regnskapet for 2021. Du kan
se hvor mye du forhåndsbetaler i dag
under “brensel” på fakturaen for
felleskostnader fra USBL, som du også
finner på Min side hos USBL - se egen
notis. Ta kontakt med styret hvis du vil
øke forhåndsbetalingen.

Mistet TV og internett?
Har du mistet internett og/eller
TV? Ring Viken Fiber, se
nummer på siste side. Viken Fiber
sjekker forbindelsen. Hvis det
trengs, sender de noen som retter feilen.

Brudd på grunn av rehabiliteringen
For trehusene ligger fiberkabler og
fordelingsbokser til TV og internett på fasaden
som blir skiftet ut. Denne kabelen tåler svært
lite, og vi får til tider kabelbrudd på grunn av
rehabiliteringen. Det er dessverre ikke til å
unngå. Ring Viken Fiber uansett hva du tror er
grunnen til bruddet, så sjekker de det opp.

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!
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Du får avisa på nærbutikken
Hvis du vil ha Asperudposten på papir, kan du hente
et et nummer på nærbutikken. Vi publiserer en
digital versjon både på hjemmesiden vår, asperud.no,
og på facebookgruppa Asperud Borettslag.
Tomt
for
avisa
i
Gi beskjed til styret på asperud.no!

butikken?

Bruk gjerne facebookgruppa “Asperud
Borettslag” til å komme i kontakt med andre i
borettslaget
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Nyttig å vite om trehusprosjektet
De første trehusene blir ferdige
i februar. Les om hvordan det
er å bo i et hus under
oppussing på side 2!
Sammen gjør vi byggeperioden lettest mulig. Vi
ber deg huske på dette:
Konteinerne som er satt opp
er bare for byggeavfall. Privat
avfall leverer du gratis på
gjenbruksstasjon. Les mer på
oslo.kommune.no.

Husk på anleggstrafikken rundt 40 personer jobber på
byggeplassen.
Takk for at du er
oppmerksom!
Du kan kontakte
byggelederen
hvis du har spørsmål om det
som skjer på byggeplassen.
Byggelederen har både kontor
i brakkeriggen i Asperudlia og
en vakttelefon. Nummeret
finner på brakkeriggen.

Mangler du varmtvann og varme?

Møteplan for styret 2021

Fortum leverer varmtvann og fjernvarme til borettslaget.
Opplever du feil, sjekk først om den er meldt til Fortum.
Gå til fortum.no og velg Privat > Fjernvarme > Drifts-og
feilmeldinger. Hvis feilen er nevnt her, jobber Fortum
allerede med å rette den. Da trenger du ikke å gjøre noe.

Mandag 18. januar
Mandag 15. februar
Mandag 15. mars
Mandag 12. april
Mandag 3. mai

Hvis feilen ikke er meldt inn, kan du bruke denne sjekklisten:
●
Du mangler varmtvann eller varmtvann og varme: Kontakt
Fortum
●
Du mangler bare varme: Prøv først å lufte radiatoren. Kontakt
styret hvis du ikke vet hvordan du gjør dette.

Generalforsamlingen 2021 er planlagt til
onsdag 5. mai.

Får du ikke kontakt med Fortum, kan du kontakte VVS Gruppen. Du
finner telefonnumrene til både Fortum og VVS Gruppen på siste side.

Styret følger med på smittevernrådene og
forbereder en digital generalforsamling hvis
det blir nødvendig. Mer informasjon kommer
nærmere generalforsamlingen.

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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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

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

vannlekkasje
problemer med garasjeporter
mørklagte oppganger
problemer med låskassa i utgangsdøren din
(problemer med sylinderen må du få reparert og
betale for selv)

Det er Christiania Forvaltning & 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
Trenger du øyeblikkelig hjelp med lekkasjer, må du kontakte
vaktmester, se boksen øverst til høyre på siden.
For alle andre henvendelser kan du
❏

bruke kontaktskjemaet på www.asperud.no

❏

legge en beskjed i postkassa utenfor styrekontoret

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

Dette må du vedlikeholde selv
●
●
●
●
●
●
●

Dette er en forenklet oversikt. Du kan lese mer om ansvaret
ditt i borettslagsloven kap. 5 og i vedtektene for borettslaget.
Noen tjenester er du direkte kunde/bruker hos, og du må
henvende deg til dem hvis du har spørsmål eller klager:
●
●

www.asperud.no

Alle flater inni boligen: vegger, tak/himling, gulv
Glasset i vinduene
Avløp - fra sluk til borettslagets fellesledning
Kraner og avløp på balkong eller terrasse
Rør, utstyr og apparater som er inne i boligen
Sikringsskap og ledninger med tilbehør
Hage og gjerde

P-Service kan svare på spørsmål om parkeringsbøter
Viken Fiber / Altibox leverer bredbånd (internett) og
TV, og kan svare på spørsmål om dette.

Nyttige telefonnumre
Under finner du telefonnumrene til leverandører de fleste i borettslaget forholder seg til. Vi har også noen forslag til
håndverkere som du kan velge å bruke. Vaktmesteren vår (CFE) tar også mindre oppdrag som trefelling m.m for beboere.
Fortum (vann og fjernvarme)
P-Service AS - Parkering
Viken Fiber / Altibox
VVS Gruppen (rørlegger)
Kolbotn Elektro (elektriker)
Christiania Forvaltning & Eiendom AS (CFE)

22 43 59 80
21 09 03 60
21 45 45 00
22 04 04 06
66 82 19 00
22 62 50 27
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