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Nytt asfaltdekke på parkeringsplassen på taket på Toppen
De

siste ukene har det pågått arbeid
med det nye dekket på parkeringstaket
på Toppen, arbeidene startet den 4. juni
med å frese bort den gamle asfalten,
deretter ble det lagt membran – tetting i
alle overganger, før dekke ble avrettet
og nytt dekke lagt på.

Etter at nytt dekke var ferdig lagt, ble
det montert nytt beslag for å forhindre
lekkasjer, samt beskytte membran i
overganger.
Parkeringsplassene ble
oppmerket på nytt før bilene kunne
flyttes tilbake med kun en dags
forsinkelse.

Det nye dekket er Binab støpeasfalt som
er veldig slitesterk med tanke på
belastninger som er på parkeringen.
Støpeasfalten har høy vann- og
diffusjonstetthet
som
beskytter
underliggende konstruksjoner.

I forbindelse med asfalteringen fikk
cirka 50 biler tildelt alternativ
parkeringsplass. Det ble tatt hensyn til
alder, førlighet ect så langt det lot seg
gjøre. Dette har vært et krevende arbeid
for styret, men for det meste har
beboere vært tålmodige og innrettet seg
etter
anvisningene
til
alternativ
parkering.

Det har heller ikke blitt noen vesentlige
problemer av at biler har vært parkert
overalt inne på fellesområdene. Med
tanke på videre vedlikehold i
borettslaget har dette vært en
tilfredsstillende
øvelse.
For beboerne i blokken over garasjen
ble det til tider mye støy og støv. Vi
takker for tålmodigheten.

Styret i Asperud Borettslag ønsker alle beboere

GOD SOMMER!
Styrekontoret er stengt i juli og første åpne styrekontor er 13. august.

Asperudposten er utgitt av Styret i Asperud borettslag
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Vedlikehold av blokkene Asperudtoppen nr. 64, 67, 68 og 69
Blokkene på Asperudtoppen nr. 64-69 skal males. Dette gjelder hele bygningene, både vegger og
balkonger. Treverket på balkongene skal etterses og skiftes der det er dårlig.
Arbeidet starter 1. uke i august med ettersyn av trepanel på balkongene.
Alle beboere vil bli varslet ved brev og ved informasjon på styrekontoret.

Tilskudd til oppgraderinger

Oppgradering av lekeplassen i Åsen

Borettslaget har fått kr 200 000 fra Oslo Kommune.
Dette er en del av Oslo Sør satsingen og beløpet skal
brukes til utvikling av møteplasser i borettslaget.
I løpet av høsten vil styret kontakte
naboutvalgene og beslutte hvordan
beløpet skal disponeres

I samarbeid med naboutvalget i Åsen har styret utarbeidet
en plan for oppgradering av lekeplassen.
Siste uke i juli vil Aktiv Lek AS starte arbeidet på
lekeplassen i Åsen. Det skal legges nytt dekke og
lekeapparater skal erstattes eller flyttes. Det vil kun bli en
liten sandkasse med nett og området som er møteplassen
for voksne og barn vil bli utvidet med heller og
sittegrupper. Borettslaget har fått kr 106 000 fra USBL`s
miljøfond til denne oppgraderingen

Rapport fra ekstraordinær generalforsamling den 21. mars 2018
Det ble sendt ut fyldig informasjon om de store vedlikeholdsarbeidene som styret har vedtatt å igangsette.
På generalforsmalingen møtte det cirka 100 andelseiere med stemmerett eller fullmakt.
På møtet var det en god stemning og orienteringen fra Tor Atle Gjerde og Karin Mortensen ble tatt vel imot.
Det ble vedtatt med 2/3 stemmer å godkjenne låneopptak på inntil kr 80 000 000. Dette beløpet skal
brukes over flere år. Hittil i år har Handelsbanken innvilget kr 20 000 000.
Etter hvert som planlagt arbeid skal igangsettes, vil styret har flere informasjonsmøter, både med dere som
blir direkte involvert og for alle andelseiere.

Grillsessongen har startet
Husordensregler kap. 3 pkt. 3-4 (1):
Grilling skal bare foregå på forsvarlig måte for å unngå
fare for brann og skader. På balkonger, verandaer og
treplattinger er det tillatt med elektrisk grill og
gassgrill, men forbudt å grille med kull. Grilling og
annen matlaging skal ikke være til sjenanse for andre.
Husk å sjekke grillen før du tar den i bruk. Gasslekkasjer kan føre til brann! For å unngå uhell bør du kontrollere slanger og
koblinger nøye for å se om det er lekkasje. Sjekk også at pakningen på flaska er hel og uten urenheter.

Styret legger ut informasjon på www.asperud.no
Benytt gjerne Facebook-gruppen “Asperud Borettslag”
til å komme i kontakt med andre i borettslaget
Asperudposten er utgitt av Styret i Asperud borettslag
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Sommeren er her og styret har fått flere
søknader om å sette opp trampoliner.
Det er mange hensyn å ta når det gjelder
trampoliner midt i bo-området. Siden
mange skal ha glede av uteområdene,
må vi finne løsninger som sikrer trivsel
og sikkerhet for alle.
Trampoliner medfører mye støy, og
også fare for skader. Styret har derfor
vedtatt at det kun skal være lov å hoppe
på trampoline mellom klokka 15-19 alle
dager unntatt søndager og helligdager.
Se særlige regler for søndager og
helligdager i husordensreglene.
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Alle trampoliner skal søkes om
godkjenning av styret før de settes opp.
Alle trampoliner skal være
forskriftsmessig sikret .
For å begrense støyen, må det sørges for
støydemping dersom trampolinen
monteres på underlag slik som
treplatting eller steinheller.
Det er flott for kroppen å holde seg i
aktivitet, så vi håper alle beboere viser
raushet med litt støy på ettermiddagen.
Samtidig er det viktig at barn, unge og
foreldre følger opp hoppetidene og viser
hensyn, så vi fortsatt kan ha et godt
bomiljø for alle!

Elbil lading og parkering

Altibox TV-bokser / dekodere

Vi har den siste tiden observert flere brudd på både
skrevne og uskrevne regler for ladepunktene og
parkeringen rundt dem. Vi minner om skiltingen på
veggen over p-plassene.

Før jul startet vi med utdeling av de nye Altibox
TV-bokser / dekodere, mange er hentet, men det gjenstår
fortsatt en god del av dere som ikke har hentet den nye
boksen.
De som ikke har byttet vil fortsatt kunne se TV med den
gamle boksen en stund til fremover, minimum ut året.
Fint om dere som ikke har hentet den nye TV-bokser /
dekoder enda stikker innom ved åpent styrekontor for å
hente den nye.

●
●
●

4 timer maks ladetid mellom kl 07:00 og 22:00
krav om at elbilen aktivt lader
Gjentatte brudd på reglene vil medføre
utestenging fra ladepunktene

●

Kundeparkering til nærbutikken har maks
30 minutter uavhengig om bilen er flyttet
Brudd på reglene vil
medføre ilagt gebyr

●

Uønsket avfall i søppelhusene
Veldig ofte må vaktmester fjerne avfall, som ikke er husholdningsavfall, som beboere har satt
inn i søppelhusene. Dette er dyrt for borettslaget da vi må betale ekstra for bortkjøring. Slikt
avfall er gratis å levere for privatpersoner på Grønmo gjenbruksstasjon.
Åpningstidene deres er 07:30 - 21:00
Hvis det er fullt i søppeldunkene kan andre innsamlingspunkt benyttes. Ikke sett søppel på
bakken, dette avfallet blir ikke hentet av renovasjonsetaten.
Store pappesker kan ikke legges i papirkonteinerne, men må leveres til gjenbruksstasjonene
til Oslo kommune. Alternativet er å oppbefare disse i egen hjem til skrotinnsamlingen.

Asperudposten er utgitt av Styret i Asperud borettslag

Juni 2018 — Side 4 av 4

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

Innad i hvert NU velges det 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 ? NB! Alle andre henvendelser rettes til styret.
Lia
Toppen
Åsen

Trenger du hjelp fra
vaktmesteren?
Vaktmester (CFE) kontaktes direkte av beboer
Ved akutte tilfeller for hjelp med:

dugnader
miljøtiltak av forskjellig karakter
Julegrantenningen den 1. søndagen i advent

●
●
●
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❏
❏
❏
❏

Vannlekkasje
Problemer med garasjeporter
Total mørke i oppgangene
Problemer med låskassen i utgangsdør (problemer
med sylinder er beboers ansvar)

CFE vakttelefon hele døgnet
22 62 50 27 / 47452504

nu-al@asperud.no
nu-at@asperud.no
nu-aa@asperud.no

Hvordan kontakte styret

Viktige telefonnumre / e-post

Alle henvendelser utover akutt hjelp kan gjøres ved å
❏

bruke kontaktskjema på www.asperud.no

❏

legge henvendelse i postkassa utenfor styrekontoret

❏

møte opp på åpent styrekontor på mandager

Brann
Politi
Lege

Styreleder Karin Mortensen, Nestleder Tor-Atle Gjerde
Styremedlemmer: Harry Johan Amundsen, Michael B.
Lensing, Yngve Johannessen, Salim El Moussaoui, Jan-Erich
George Raastad

www.asperud.no

Nødnummer
110
112
113

Annet
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

22040406
66821900
815 20 040
412 55 415

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 å leker og vi voksne har et ansvar for å kjøre rolig.

Vi har ingen barn å miste!
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