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Husk NextGentel 

beboermøte torsdag 

20. oktober kl. 19.00 

på Grendehuset! 

---------------------------- 
   

NextGentel 

beboermøte 
 

På møtet vil styreleder fortelle 

kort om hvorfor styret valgte 

NextGentel, og 

Øyvind Klausen fra 

NextGentel vil informere om 

situasjonen fra NextGentel sitt 

ståsted. Etterpå vil beboerne 

kunne stille spørsmål både til 

styret og NGT. Husk å stille 

opp på Grendehuset torsdag 

20.oktober kl. 19.00.  

Det blir servert kaffe og kaker. 

Vel møtt! 

 

Oppussing av 

blokkoppganger 

 

Alle blokkoppgangene skal få 

nytt belegg på trappereposene. 

Noen trappetrinn vil bli byttet 

ut pga malingsøl. I noen 

oppganger (63, 64, 65 og 66) 

blir det også malt og skiftet 

noen takplater. Styret vil 

innhente tilbud fra flere 

leverandører før prosjektet blir 

satt i gang, og det tas forbehold 

om at vi får inn tilbud med 

akseptable priser. 

 

Skilt 
 

Husk å bruke riktig 

ringeklokkeskilt og 

postkasseskilt hvis du ikke 

allerede har det. Dette kan 

bestilles på jernvaren på 

Holmlia senter, eller på 

nettsida vår. 

  

Utlån av felles utstyr 

 

Grøntkomiteen har 

utfordringer med at beboere 

låner utstyr og ikke leverer 

dette tilbake. Hvis du har noe 

som ikke er ditt, vær så snill og 

lever tilbake til 

Grøntkomiteen. Enten ved å 

komme innom styrekontoret i 

åpningstiden eller ta kontakt 

med Karianne som er leder for 

Grøntkomiteen. 

 

Parkering 

 

Husk at det ikke skal parkeres 

inne på borettslagsområdet, 

unntatt for korte stopp (maks. 

20 min.) for av- og pålessing.  

 

Gjester og beboere må ellers 

alltid parkere på henviste 

plasser. Da blir området så 

mye hyggeligere for alle 

sammen. 

 

Klipp ut og heng på et synlig 

sted! 

……………………….. 

Styrekontoret: 

21 66 93 22  NYTT NR! 

(tirsdager 19.00-19.45) 

 

Bomiljøvekter:  

916 60 516 

 

Servicesentralen: 

22 61 04 52 

 

Smart Security 

(parkeringsselskapet): 

Feilparkerte biler (døgnvakt) 

22 10 18 05 

Henvendelse ved ilagt 

kontrollavgift 815 35 915. 

Åpent man - tors 10 -14. 

Epost: 

kundesenter@smartsecurity.no 

 

Ved bestilling av Grendehuset 

ring Åsbråten Beboerforening 

993 69 263 tirsdager kl. 18-20. 

SMS når som helst, men svaret 

blir gitt i telefonens åpningstid, 

eller send en e-post til 

asbraten.beboerforening@gma

il.com 
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