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Maling av gjerder 
 
Nå er vi i full gang med å 
vaske og male alle 
rekkehusene. Det ser 
veldig fint ut så langt! Fra 
tirsdag 22. juni kan man 
hente maling til gjerder på 
styrekontoret mellom kl 
19.00 -19.45. Det er hver 
enkelt beboer sitt ansvar 
for at gjerdet blir malt. Nå 
må alle sette av litt tid så 
blir borettslaget vårt enda 
hyggeligere. 
 

 
 

Nummerskilt på 
rekkehusene 
 
De som maler 
rekkehusene kommer ikke 
til å maskere rundt 
nummerskiltene på hver 
bolig. For å unngå tilsølte  
og stygge nummerskilt 
hadde det vært fint om alle 
tok ned sitt nummerskilt 
inntil videre. Når huset 
ditt er malt er det bare å 
henge det opp igjen. 
 

 
 
Sykler i sykkelboden 
Det står veldig mange 
sykler i sykkelboden 
akkurat nå. Det ser ut som 
om en del av disse ikke er 
i bruk. Alle må ta en titt i 
boden og merke sin sykkel 
før 1 august 2010. De 
syklene som ikke er 

merket innen den datoen 
vil bli gitt til FAU. 
 

 
 
Savner du noen 
dekk? 
 
Etter en vellykket 
garasjefeiing ble det 
liggende en del dekk 
utenfor garasjene. Disse er 
fjernet og kan hentes hos 
Servicesentralen. 
 

 
Rydding av loftet 



 
Igjen er det fullt av 
personlige eiendeler på 
loftet i blokkene. Ting står 
i gangen og andre 
fellesområder. Dette må 
ryddes opp i. Er det noe 
som er ditt må du merke 
det med navn og 
leilighetsnummer før 1 
august 2010. Etter den 
datoen blir det som ikke er 
merket fjernet av 
vaktmester. 
 

 
 
Radiatorer 
 
Dårlig varme fra radiato-
rer? Nå er fyringssesongen 
med radiatorer avsluttet. 
Noen beboere har gitt 
melding om problemer 
med å få varmet sin stue 
på vinteren. Er du en av 
dem? Da har du mulighet 
til å få service på radiato-
rer i din leilighet ved å ta 
kontakt med Servicesent-
ralen. De kan ta kontroll, 
vedlikehold og eventuelt 
bytte der dette er nødven-
dig. 
 

 
 
Grilling og 
gassflasker 
 
I blokker kan du bruke 
grill med gass eller 
elektrisk grill, men ikke 
kullgrill. I rekkehus kan 
også kull brukes hvis det 
ikke sjenerer naboene 
dine.  
 
Husk brannforskriftene: 
Gassflasker må 
oppbevares utendørs på 
for eksempel 
balkong/terrasse. Det er 
IKKE tillatt å oppbevare 
disse innendørs eller i 
boder/garasjer. Maks 2 stk 
11 kg flasker. 
 
Park eller parkering? 
 
Mange har sikkert lagt 
merke til arbeidet som fo-
regår på forsiden av nr. 
20/21 med utjevning av 
haugen som var der. Mes-
teparten av arealet vil bli 
parkmessig behandlet med 
gress og busker. Det blir 
samtidig gjort en mindre 
utvidelse av gjesteparke-

ringen og laget litt større 
avstand mellom bilrekke-
ne, slik at det blir lettere å 
parkere om vinteren. 
 
 
Klipp ut og heng på et 
synlig sted! 
����……………………….. 
 
Viktige telefonnumre: 
Styrekontoret: 
21 92 37 25 
(tirsdager 19.00-19.45) 
 
Bomiljøvekter:  
916 60 516 
 
Servicesentralen: 
22 61 04 52 
 
A1 Security AS 
(parkeringsselskapet): 
95 700 600 
 
Åsbråten Beboerforening 
993 69 263  
(mandag-torsdag,  
kl. 15-18) 

 
 

Styret ønsker 
alle sammen 

en 
kjempeflott 

sommer! 
 


