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Åsjordet huseierforening består av 72 rekkehus. Vi ligger vevd inn i Berger 
Boligsameie som er blokkene på feltet. Rekkehusene er fordelt i Tillesløkka, 

Rognebærstien, Østenga, Øvergavna, Nerhavna og Saubakken. 

Foreningen ble stiftet da feltet var ferdigbygd tidlig på 70-tallet og skal vareta 
huseiernes felles interesser.  

Huseierne har samme ansvar for egen bolig som i en enebolig, felles er 
garasjeanlegg, veier, kabel-tv og fibernett, hovedvann, strøm til yttervegg og grønt 

arealer. 

Styret velges blant beboerne på den årlige generalforsamling, se vedtektene på 
hjemmesiden www.aasjordet.org  

Så vidt mulig sammensettes styret av en representant fra hver vei. 
 

Nøkkel til garasje bestilles hos  
styret@bb-s.no  

 
 

Garasjeportåpner  
styret@bb-s.no  

 
Parkering 

Alle beboere disponerer en plass i garasjeanlegget. Ved behov for ekstra plass 
kontaktes styret@bb-s.no  for leie av ledig plass. 

De fleste plasser ute er gjesteparkeringen, noen få er leiet ut til beboere.  
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Kjøring til eiendommene 

Utenom Rognebærstien er alle veier regulert til gangvei. Det er ikke tillatt å kjøre til 
eiendommene, bortsett fra møbel- og syketransport. 

 
Dugnad  

Det avholdes dugnad sammen med Berger Boligsameie en gang i året, på våren før 
17. mai. 

Info kommer som oppslag ved garasjene.  
 

Renovasjon/kildesortering 
Hver og en har egen avtale om renovasjon med Bærum kommune. Vi har 

kildesortering og får hentet rest- og mat avfall hver 2. uke. Papir og plast hentes 
hver 4. uke. Glass, metall og tekstil kan leveres til gjenvinning ved Coop Extra. 

Lysrør/pærer og batterier kan leveres på Coop Extra. 
 

Vaktmester 
Vaktmestertjenesten er kjøpt og omfatter strøing og brøyting vinterstid, vedlikehold 

av grønt arealer og kontroll av garasjer. 
 

Eventuelle brøyteskader 
Meldes til styret i både Åsjordet og Berger 

styret@aasjordet.org  
styret@bb-s.no  

 
Kontingent til huseierforeningen 

Fastsettes av generalforsamlingen og betales to ganger i året, november og 
november. Kontingenten dekker canal digital, vaktmestertjeneste, utgifter til 

garasje, vedlikeholdelsesfond til framtidige utgifter, styrets drift 
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Samarbeidsutvalget Åsjordet/Berger (SU) 
Hvert styre har to representanter og de møtes ved behov. 

En felles samarbeidsavtale som regulerer utvalgets beføyelser. 
 

Informasjon, referater og vedtekter  
ligger på hjemmesiden www.aasjordet.org, krever innlogging 

 
Elbil ladning/måler 

Utgift til lader og måler dekkes av beboer. Kontakt styret@bb-s.no  
 for mer informasjon. 
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