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Velkommen som andelseier i Nordre Åsen Borettslag

I dette dokumentet, kalt beboermappe, har styret samlet nyttig informasjon om borettslaget. Vi
håper denne informasjonen vil bli til nytte og hjelp for beboerne. Dersom du synes det er
informasjon som mangler og som burde være med i dette dokumentet, vil vi i styret være glade for å
få tilbakemeldinger om dette. Beboermappen ligger tilgjengelig på borettslagets hjemmesider,
www.nordre-aasen.no.
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1 Organisasjon
1.1 Kontaktinformasjon

Vaktmester
Tomasz Bigot

Man-fre.
Kl.10.00 – 14.00

465 18 310
vaktmesterNAB@nordre-asen.no

Styret

Tlf:
Epost:
Internett:

932 64 810 (man – fre 17 – 20)
nordreasen@styrerommet.net
www.nordre-aasen.no/
22 86 55 00

Tlf:
Epost:

908 87 023
kjstens@online.no

OBOS, Sentralbord
Garasjelaget styreleder
v/ Kjell Stensaker
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1.2 Organisering

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

1. vara

Vara

Vara

Vara

2 Fakta om Nordre Åsen Borettslag
Borettslaget ble stiftet i 1949. Borettslaget tilhører Bydel Nordre Aker. Det var fra begynnelsen av
tilknyttet OBOS (Oslo bolig og sparelag), men har siden 1986 vært et privat, selvstendig borettslag
med selveid tomt som kjøper tjenester for forvaltning og regnskapsførsel av OBOS. Borettslaget har
313 andelseiere. Det er i alt 314 leiligheter og en av dem er til disposisjon for borettslaget.
Borettslagets tomt er totalt på 55.064 m2.
Leilighetene er fordelt på 16 blokker:
•
•

Åsensvingen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9
Kjelsåsveien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 10.

Det finnes alt fra ett- til fireromsleiligheter. Alle leiligheter har egen lofts- og kjellerbod. Det er
fellesrom for sykler, barnevogner og sportsutstyr i hver oppgang. På loftet er det tørkeplass.
Borettslaget har satt ut trappevask til et firma. Alle leiligheter har digitalt kabel-TV med bredbånd fra
Telenor. Vi har også et stort fellesvaskeri med moderne maskiner, tørketromler, sentrifuger og ruller.
I 1994 foretok borettslaget en total rehabilitering av bygningene. Alle blokkene fikk nye tak, piper og
nye fasader med ekstra isolering. Oppgangene ble pusset opp og det ble satt inn nye ytterdører. De
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gamle balkongene ble fjernet og skiftet ut med nye og større balkonger. Gulvene på loft ble
etterisolert og oljet.
Sommeren 2007 ble det også gjennomført vedlikeholdsarbeider:
•
•
•
•
•

Nytt callinganlegg for alle leiligheter
Nye postkasser
Alt treverk ble malt
Stoppekran og reduksjonsventiler i alle oppganger ble skiftet
Området rundt en av blokkene ble drenert

I desember 2010 fikk borettslaget elektroniske låser på ytterdørene.
2013 fikk borettslaget fiberanlegg fra Canal Digital, nå Telenor.
Borettslaget viderefører stadig arbeidet med vedlikehold opp oppgradering av bygningsmassen.
Tidligere har det elektriske anlegget og bunnledning i kjeller blitt rehabilitert.
I løpet av 2015 og 2016 har følgende vedlikeholdsarbeid gjennomført:













Oppgradering av vaskeriet, Åsensvingen 2
o Nye detektorer
o Nytt lysarmatur
o Kjøkken
o Termografert tavle
o Skytterrommet(2017)
Nye detektorer loft, kjeller og tavlerom
Nye lysarm loft, kjeller og oppganger
Branntetting av hull og terskler til el.-rom
Termografering el.-tavler
Nye Slukkemidler
Rens av ventilasjon
Lufteventiler kjeller
Kontrollert sikringsskap
Vask av balkong
Påbegynt:
o Maling av oppganger
o Utskifting av branndører og
o Drenering av blokkene
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3 Oppgaver og organisering
Et borettslag har som formål å skaffe andelseiere bolig. Regler om borettslag er gitt i Lov om
borettslag. Som utfyllende bestemmelser til denne har Nordre Åsen borettslag egne vedtekter og
husordensregler.

3.1 OBOS
OBOS er vår forretningsfører og står for innkreving av husleie, betaling av regninger o.l. I tillegg har
OBOS forskjellige kompetanseområder som borettslaget til tider benytter, eksempelvis juridisk og
teknisk.

3.2 Generalforsamling
Den øverste myndighet i borettslaget er generalforsamlingen, som avholdes innen 30. juni hvert år.
Den skal da velge et styre og en valgkomité, hvis oppgave er å foreslå representanter til styret.
Generalforsamlingen skal også velge representanter til velferdskomité. På generalforsamlingen
presenteres årsrapport med regnskap og revisors beretning.

Forslag som beboere ønsker å legge frem for generalforsamlingen må sendes skriftlig til styret i god
tid før selve generalforsamlingen, dog senest innen 1. februar.

3.3 Styret
Styret består av leder, nestleder og 2 styremedlemmer. I tillegg velges varamedlemmer. Styrets
oppgave er å ivareta andelseiernes interesser og lede borettslagets virksomhet, herunder å sørge for
vedlikehold og reparasjoner.
Styrets kontaktinformasjon finner du foran i dette
dokumentet, og på www.nordre-aasen.no/.

3.4 Vaktmester
For å foreta daglig vedlikehold har borettslaget ansatt egen vaktmester. Kontaktinformasjon finner
du foran i dette dokumentet.

3.5 Informasjon
Informasjon gis ved behov gjennom hjemmeside, sosiale mediet: Facebook, informasjonsskriv,
herunder NÅ-nytt, og oppslagstavle.
Regnskap og styrets beretning mv. finner du sammen med innkalling til ordinær generalforsamling.
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Beboermøter avholdes før ordinær generalforsamling.

3.6 Innflytelse og trivsel
Alle andelseiere har i utgangspunktet den samme innflytelsen på avgjørelser som blir tatt. Det
forutsetter imidlertid aktiv deltakelse på generalforsamlinger og beboermøter, eller forslag til styre
eller generalforsamling. Deltakelse i styret, valgkomité, velferdskomité mv. er, i tillegg til et
tillitsverv, en måte å gjøre en innsats for fellesskapet. Din trivsel i borettslaget kan du påvirke ved
aktiv deltakelse.

4 Borettslagets tilbud
4.1 Vaskeri
Borettslaget har et vaskeri som kan benyttes av alle beboere i borettslaget. Vaskeriet har tre
vaskemaskiner og tre tørketromler, i tillegg til rulle. Det koster 20 kroner per vask og 20 kroner per
tørk. Rulle er per dags dato et gratis tilbud til beboerne. Du trenger en egen vaskeri-nøkkelbrikke for
å bruke maskinene i vaskeriet. Vaskeri-nøkkelbrikken får du hos vaktmester. Betaling skjer med
bankkort via en tjeneste på internett eller via en bankgiro.
Vaskeriet er åpent alle dager kl. 07.00-22.00. Man kommer ikke inn i vaskeriet utenom disse tidene.
For adgang til vaskeriet benyttes samme nøkkelbrikke som døra til oppgangen (altså IKKE vaskerinøkkelbrikke). Nøkkelbrikken må aktiveres før første gangs bruk hos vaktmester.
Før du kan vaske må du låse opp maskinen du skal bruke. Det er en elektronisk tavle installert innerst
i vaskeriet for å starte maskinene. Når du skal åpne tavla for betjening må du holde vaskerinøkkelbrikken foran tavla nederst til høyre.
Betaling, reservering og andre tjenester kan du gjennomføre i nettleseren ved å gå til
payperwash.com. Velg så navnet til borettslaget, og bruk tildelt brukernavn og passord for å komme
inn i systemet. Det finnes også en app for vaskeriet med navnet “Vision Mobile”.
Du kan reservere opp til to vaskemaskiner av gangen. Reserveringen gjelder fra oppsatt tid i 15
minutter. Dersom en maskin er ledig kan du vaske ved å bruke “dropin” funksjonen på vasketavla.
Husk at maskinen ikke vil låses opp dersom det vaskeprogrammet du velger kommer inn i en annen
reservering. Tørketrommel startes kun med “dropin”.
Hvordan du bruker vaskeriet er beskrevet i tre dokumenter som er lagt ved som vedlegg: Infoskriv fra
Electrolux, flyer 1 og flyer 2. Ved spørsmål og feil med maskinene kontakt vaktmester først. På infoarkene er det også beskrevet hvordan du kommer i kontakt med superbruker for vaskeriet, dersom
du trenger mer veiledning.
Før vaskeriet benyttes skal beboerne gjøre seg kjent med hvordan maskinene betjenes. Vi vil spesielt
nevne at lo skal fjernes fra lofilter på tørketrommel etter bruk. Pass på at du overlater maskinen i en
slik stand du selv vil møte den. Tørk bort overflødig vaskepulver osv. Vaskeriet har en tørkebås. Er
den full, tørkes klær ute eller på tørkeloftet. Klær skal ikke henges andre steder på vaskeriet. Det er
tørkeloft i a- og c-oppgangen i alle blokker. Tørkeloftet er tilgjengelig med kjellernøkkel for alle i
blokka. Det er ikke tillatt å tørke klær på balkongen på en slik måte at det er synlig for andre.
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4.2 Kabel-TV og bredbånd
Borettslaget er tilknyttet Telenor. Dersom du har problemer med TV eller bredbånd, skal du først
sjekke at det ikke er feil på ditt TV eller antennekabelen. Ta deretter kontakt med naboen for å
kontrollere om de har samme feil. Dersom det fortsatt er feil på signalene kan du ringe Telenor på
915 09000. Telenor er også leverandør av Internett-tilkobling via kabelen. Laveste Internetthastighet er inkludert i husleien. Ønsker du høyere hastighet på bredbåndstilkoblingen, kan dette
kjøpes fra Telenor.

4.3 Strøm til fryseboks i kjellerbod
Andelseiere kan etter søknad til styret få legge strøm til kjellerbod for fryseboks.
. Installasjonen må foretas av autorisert elektriker og skal være uten kostnad for borettslaget.
Andelseier må betale en månedlig leie for bruk av strøm.

4.4 Tørke- og bankeplasser
Beboerne kan bruke tørkerom på loft samt utendørs tørkeplasser. På balkongene kan du bruke
tørkestativ som er lavere enn rekkverket.

4.5 Ekstra nøkkelbrikke / Mistet nøkkelbrikke
Har du behov for ekstra nøkkelbrikker til ytterdøren, får du kjøpt det av vaktmester.
Har du mistet en nøkkelbrikke, er det svært viktig at du melder fra til vaktmester med en gang.
Vaktmester kan da fjerne nøkkelbrikken fra tilgangslisten til blokka, og brikken kan da ikke brukes av
uvedkommende som kanskje finner den.

4.6 Parkering
På borettslagets område er det opparbeidet parkeringsplasser, som kan leies mot betaling. Søknad
om parkeringsplass rettes til styret pr. e-post, og tildeles etter venteliste.
Garasjelaget har bil- og mopedgarasjer.
Nærmere bestemmelser om parkeringsplasser er gitt i vedlegg.
Søknad om garasje rettes til garasjelaget (se punkt 4.8).

4.7 Feilparkering
Feilparkerte biler vil bli bøtelagt eller tauet bort uten varsel.

4.8 Nordre Åsen Garasjelag
Nordre Åsen garasjelag ble stiftet i 1959 og ledes av et eget styre.
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Garasjelaget består av 5 forskjellige felt rundt i borettslaget. Garasjefelt "A” ved Åsensvingen 2
og felt "B” nedenfor vaskeriet, ble bygd først. Det var meget stor interesse for garasjer, og derfor ble
felt "C” ved Kjelsåsveien 4 og 6 bygget. Senere ble felt "D” ved Kjelsåsveien 8 og felt "E” ved
Åsensvingen 9 bygget. Til sammen ble 91 bilgarasjer, en traktorgarasje og to garasjeplasser for inntil
30 mopeder/motorsykler i felt "A” bygget. Den ene garasjeplassen for moped/motorsykler er i dag
tatt i bruk for borettslagets vinterlagring av utebenker, griller etc. Det er derfor i dag kun plass til
maks 10 moped/motorsykler.
Søknad om garasje stiles til garasjelaget v/ leder. Ved tildeling av garasje betales et depositum på kr
16 000.- samt et eierskifte gebyr på kr. 500.Fellesutgifter/årsleie betales forskuddsvis direkte til garasjelaget. (Pr. 2019 kr.1600.-).
For å kunne ha garasje i Nordre Åsen garasjelag må en være borettshaver i Nordre Åsen borettslag.
Garasjelaget har egne vedtekter.

5 Praktisk informasjon
5.1 Ansvarsfordeling
Borettslaget vedlikeholder eiendommen vår utvendig. Herunder vil vinduskarmer og balkongdør bli
malt regelmessig. Innvendig i leiligheten er du selv ansvarlig for vedlikehold og oppussing. Skader
som oppstår er i første rekke ditt ansvar.

5.2 Skader
Skader på borettslagets eiendom skal alltid meldes til vaktmester og styret. Forsikringssaker meldes
til styret i tillegg til skadeavdelingen i If.

5.3 Forsikring
Borettslaget har fullverdiforsikret bygningsmassen med bygningskasko i If. Dersom du mener at
borettslagets forsikring skal benyttes ved evt. skader, må du straks ta kontakt med skadeavdelingen i
If og styret. Egenandel må påregnes dekket av den enkelte andelseier, unntatt ved skadedyr.
Innboforsikring er noe du selv må tegne.

5.4 Kontroll
Ved kjøp av leilighet har du i forhold til borettslaget overtatt ansvar for leiligheten slik den er. Både
fast montert utstyr, som varmtvannsbereder, vasker og WC, det elektriske opplegget og løsøre som
kjøleskap, oppvask- og vaskemaskin må kontrolleres regelmessig.

5.5 Røykvarsler/brannslukker
Røykvarsler og håndslokkeapparat hører til det faste utstyret i leiligheten og skal aldri fjernes. Det er
også et krav om at utstyret skal fungere til enhver tid.
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I 2003/ 2004 ble det installert nytt brannvarslingsanlegg i borettslaget. Det er installert en
alarmsentral i hver blokk i oppgang B. Ved hver sentral er det en betjeningsinstruks.
Brannvarslingsanlegget er ikke tilknyttet brannvesenet.
I forbindelse med oppussing med store mengder støv som kan utløse brannalarm, kan plasthette, for
å dekke over brannvarsler, fås hos vaktmester. Beboerne må ikke demontere eller deaktivere
brannvarsler selv. Om brannvarsleren må flyttes eller midlertidig demonteres i forbindelse med
senkning av tak, skal dette skriftlig varsles styret. Varsel skal inneholde frakoblingsdato, planlagt
tilkoblingsdato og navn på elektriker/firmaet som utfører oppdraget. Om ønskelig kan vaktmester
foreta frakopling og tilkobling. Det er viktig for brannsikkerheten at røykvarsleren er koblet fra kortes
mulig tid.
Borettslaget har avtale med Eltek om brannsikkerhetskontroll hvert år av alle leiligheter. Kontroll
gjelder brannvarsler og røykvarslere.
Brannslukkingsapparat skal kontrolleres og snues /ristes minimum én gang i halvåret, av beboer.
Etterfylling kan foretas hos leverandør eller andre som er autorisert for dette. Alternativt kan nytt
brannslukkingsapparat kjøpes. Minimumskrav er 6 kg.

5.6 Stikkveiene
Stikkveiene langs blokkene er gang- og sykkelveier. Bilkjøring er kun tillatt ved:



Synlig av-/ pålessing
Kjøring av bevegelseshemmede og eldre til inngangsdøren

Bilen kan i forbindelse med slik kjøring stå parkert på stikkveien inntil 20 min. Dersom du har behov
for å stå parkert i lengre tid enn det som er tillatt, kan du få parkeringsbevis ved å henvende deg til
vaktmester.

5.7 Bilvask og reparasjoner
På parkeringsplassen kan du vaske bilen for hånd (bøtte med vann). Også lettere vedlikehold kan
gjennomføres. Oljeskift og annet arbeid som medfører fare for tilgrising og forurensing/ skade av
områdene er ikke tillatt. Dekkskift på bil skal ikke skje utenfor inngangen ved blokkene.
Oppstilling av biler, mv.
Biler, båter osv. skal ikke hensettes i borettslaget. Biler, bilvrak, delebiler mv. som blir stående over
lengre perioder, vil bli tauet bort for eiers kostnad.

5.8 Avfallshåndtering
Beboerne oppfordres til å sortere avfallet slik at mest mulig går til gjenvinning. Foran REMA 1000 i
Kjelsåsveien 7 er det satt opp containere for metallbokser, brukte klær og glass. Utenfor hver blokk
eller i umiddelbar nærhet er det satt opp papircontainer som tømmes regelmessig. Øvrig
husholdningsavfall sorteres i matavfall (grønne poser), plastemballasje og plastposer (blå pose) og
restavfall (vrengt handlepose). Grønne og blå poser kan hentes på REMA 1000. Husk å ikke fylle
posene mer enn at du kan lukke dem med en sikker dobbeltknute. Poser med matavfall, plast og
restavfall kastes i søppelsjakta i oppgangen. Glass og flasker skal ikke kastes i søppelsjaktene!
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To ganger i året vil det bli bestilt container til borettslaget. Beboerne kan da kaste større gjenstander.
Disse containerne er ikke ment for avfall fra oppussing, hele kjøkkeninnredninger, gamle hvitevarer
og slikt. Det er hver beboers plikt å kvitte seg med avfall.

5.9 Trappevask
Trappevask blir ivaretatt av et renholdsfirma en gang pr. uke. Se vaskeplan på oppslagstavle.

5.10 Merking av ringeknapp/postkasse
Merkingen skal gjøres av vaktmester for å sikre at alle navneskilt i borettslaget har et ensartet
utseende. Alle nyinnflyttede må selv kontakte vaktmester for å få ordnet dette. Navneskilt til
ringeklokke og postkasse er gratis for beboerne.

5.11 Luftekanaler
Luftekanaler som er tilknyttet luftepipene skal være tilgjengelige og må derfor ikke blokkeres eller
bygges inn. Luftekanalene som er på bad/ wc og kjøkken, bør stå åpne hele tiden, for å skape riktig
luft/sirkulasjon i leiligheten. Det er ikke tillatt å montere vifte (hverken på kjøkken eller bad) tilkoblet
luftekanal eller lufteluker. På kjøkkenet anbefales bruk av ventilator med kullfilter. Lufteluker (luke i
yttervegger) bør være mulig å åpne, og skal ikke bygges inn i faste innredninger.

For å skape et godt inneklima, bør luftgjennomstrømning reguleres med spalter i vindu eller
lufteluker. I tillegg bør leiligheten gjennomluftes med jevne mellomrom.

6 Forandring i/ av leiligheten
6.1 Markiser
Borettslaget har benyttet Hilmar Hammerhei a.s. som leverandør av markiser. Hammerhei har
fargekodene som er godkjent brukt på de forskjellige blokkene. Hvite, ikke blanke beslag, skal
benyttes.
For toppleiligheter har Hammerhei a.s. laget en egen konstruksjon, slik at man får opp verandadøra
selv om markisen står utslått.
Kontaktinformasjon til Hilmar Hammerhei AS
Tlf.: 22 15 63 10
Kontaktperson: Roger Midtsian
Mobiltlf.: 90 04 21 44

6.2 Ovner og peiser
Ved fyring i ovner/peiser lønner det seg å la luken stå åpen, for å "varme pipeløpet" med varmen fra
leiligheten.
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Det kan også lønne seg å tenne på en avis for å få ut fuktigheten av pipeløpet.
Bruk opptenningsved og fyringsbriketter, full trekk (og verandadøren på gløtt).
Fungerer ikke dette monteres det værhane på pipa.
Brann- og redningsetaten i Oslo Kommune har lagt ut nyttig informasjon om ildsted og skorstein på
kommunen sine hjemmesider:






Krav til melding til kommunen ved endring av ildsted,
Byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en
skorstein
Veiledere om montering av ildsted og oppføring av skorstein
Tilskudd for å få et mer effektivt og miljøvennlig ildsted
Boligtilsyn og feiing

6.3 Krav til utførelse og andelseiers forsikringsansvar ved oppussing av bad.
Badene i Nordre Åsen borettslag er, slik de ble bygd omkring 1950, beregnet på en annen bruksform
enn den mange er vant med i dag.
. Gulvene i de gamle badene er ikke beregnet på dusjing direkte på gulvet, da betong ikke er et
vanntett materiale. Våtromsnorm gjelder. Kun autoriserte fagfolk skal utføre dette arbeidet.
Rørleggerarbeidet er et krevende fagfelt, og vannskader er vanskelige og ofte svært kostbare.
Benyttes et anerkjent firma, har en også reklamasjonsrett dersom noe går galt. Dersom det oppstår
vannskader på badet eller inne i egen leilighet, er andelseier i første rekke økonomisk ansvarlig for de
skadene som oppstår på egen og andres leilighet, bygninger m.m. Der det er benyttet autoriserte
fagfolk vil andelseier i de fleste tilfellene kunne få reparasjon/ egenandel dekket av disse.
NB:
Det må ikke benyttes plastsluk, da hver leilighet har sitt eget brannskille!
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