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Beboermøte 
Vi oppfordrer alle beboerne 
til å møte på beboermote 
tirsdag 17. juni kl.19 på 
Grendehus Øst. Brev om 
dette er levert ut i alle poster 
med informasjon om saker 
som blir diskutert.  
 

 

 
Grilling 
Sommeren er høysesong for 
grilling og styret vil minne 
om at de som bor i blokkene 
kan ha gass og elektrisk 
griller på balkongen, mens 

rekkehusene kan ha kull, 
gass og elektrisk. Det er 
veldig viktig at gassflasker 
blir oppbevart riktig: 
 

� Gassflasker kan ikke 
oppbevares i kjeller, 
loft eller garasje. 

 
� Det er begrensninger 

på 2*11 kg flasker 
med gass. 

 
� Det er viktig, at 

beholdere er tette og 
tydelig merket. 

 
� Oppbevaring bør skje 

i rom med god 
utlufting.  

 
� Brannfarlig vare må 

ikke oppbevares i 
rom, eller på sted 
som benyttes som 
rømningsvei under 
brann slik som 
korridorer, trapper 
eller portrom 

 
De offentlige 
brannforskriftene for gass 
finner man her: 
http://www.brann-og-
redningsetaten.oslo.kommune.

no/article108755-716.html 

 
 

 
Ballspill 
 
Det er mange aktive 
ballspillere i borettslaget og 
det skal de få fortsette med. 
Det er ikke alle som syntes 
det er morsomt med baller 
som lander på balkonger og 
i blomsterbed. Styret ber om 
at alle ballspillere, store som 
små, enten tar med seg 
ballen til ballplassen eller 
spiller foran på blokkene på 
gresset. På denne måten kan 
alle beboere bruke 
sommeren slik de ønsker. 
Man kan spille ball så mye 
man vil og resten kan sitte 
på balkongen/hagen uten 
fare for å få en ball i hodet. 
 



 
Dugnad 
Grøntkomiteen var kjempe-
fornøyd med at så mange 
stilte opp på dugnaden og 
mye ble gjort. Det ble 
hugget trær, plantet busker, 
plukket søppel, feiet og 
ryddet fellersarealer. Nå som 
vi har fått det så fint rundt 
oss, er håpet at alle kan 
bidra til å bevare de ryddige 
og søppelfrie utearealene. 
 
Har du en ide om hvordan vi 
kan forbedre felles ute-
arealer eller ønsker noe 
gjort? Da kan du ta kontakt 
med Grøntkomiteen ved å 
legge en lapp i postkassen 
utenfor styrekontoret i 
Bertramjordet 24 eller sende 
en e-post til 
amin@leeem.no.  
 
 

 
Stenging av felles 

vaskeri 
 
Fra 1. september vil felles 
vaskeriet bli stengt. Har du 
ubrukte polletter, kan de 
byttes inn hos 
Servicesentralen. Mer 

informasjon om dette på 
beboermøte 17. juni. 
 
Styret inviterer alle beboere 
om å komme med forslag til 
hva rommet kan brukes til i 
fremtiden!! 
 
 
 

 
Garasjefeing 
Garasjene skal få et ansikts-
løft og alle garasjene skal bli 
feiet. Dette kommer til å 
skje en gang i løpet av 
august/ september. Da må 
alle motorkjøretøy fjernes. 
Det vil bli gitt nærmere 
beskjed om dag og 
tidspunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klipp ut og heng et 

synlig sted! 

 

����……………………….. 

 

Viktige telefonnumre: 
Styrekontoret: 
21 92 37 25 
 
Bomiljøvekter:  
916 60 516 
 
Servicesentralen: 
22 61 04 52 
 
A1 Security AS 
(parkering): 
95 700 600 
 

Åsbråten Beboerforening 
(utleie av Grendehus Øst): 
993 69 263 


