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Siste styremøte 
før sommeren! 

 

Styret gjennomfører sitt siste  
styremøte før sommeren onsdag 

16. juni. 
Saker som ønskes behandlet må 

være styret i hende innen tirsdag 
15. juni. 

Saker kan enten meldes på 
styrets e-postadresse:  
styret@kastanjeveienborettslag.no 

eller legges i borettslagets 

postkasse ved inng. 104 
 

 
 

 
 

Styret i Kastanjeveien 

borettslag 

 
(Generalforsamlingsvedtak 2021.06.02) 

 

 
Styreleder:    

Per Morten Ellewsen  
Blokk 3  120 

 
Nestleder/Sekretær:  

Gunhild Hungnes   
Blokk 1  97 
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Styremedlem:   

Karin Borg  

Blokk 2  110 
 

Styremedlem:   
Roar Øvrebø    

Blokk 4  132 
 

Styremedlem:   
Mai Britt Florholmen  

Blokk 2  100 
 

Varamedlem:   
Svend Nysæther   

Blokk 2  96 
 

Varamedlem:   

Kirsten Lockert Fremgaard  
Blokk 4  132 

 
Varamedlem:   

Bertil Johan Eberlein  
Blokk 2  98 

 
Varamedlem:    

Trine Merethe Haugen  
Blokk 4  134 

  

Protokoll fra 

generalforsamlingen 

 
Protokollen fra general-
forsamlingen vil komme i 

postkassene så snart den er 
ferdig hos NBBO. 

E-post: styret@kastanjeveienborettslag.no 

mailto:styret@kastanjeveienborettslag.no


Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer!   

Asfaltering i 

borettslaget 
 
NCC asfaltering vil gjennomføre 

andre del av i alt tre deler knyttet 
til fremdriftsplanen for asfaltering 

i borettslaget. 
 

Denne gangen vil arealet fra 
inngang 114 til og med inngang 

134 bli tatt. 
 

Det vil også bli lagt ned 
kantsteiner mot gresskanten 

mellom inngang 130 og trappen. 

 

 
 
Skader på asfalten ved 
innkjøringen fra Kastanjeveien 

ved blokk 2 og ved garasjeporten 
blir tettet og synkehull ved 

lekeplassen blir også reparert. 
 

Problemer med 

skadedyr 

 

Buskerud skadedyrkontroll har 
gjennomført ekstra kontroll med 

sine feller og registrert mye mus 

ved bodene knyttet til blokk 1. 
 

Det er også registrert mye mus 
bak blokk 3. 

 

Dersom du opplever problemer i 
din bod anbefales det at du setter 

inn musefeller slik at mus som 
eventuelt befinner seg der inne 

kan bli tatt. 
 

Vi bør kunne forvente en 
reduksjon i forhold til dette 

fremover i tid. 

 

Opprydning av 

vegetasjon 
 

Kirkens bymisjon vil igangsette 

arbeidet med opprydning av 
vegetasjonen ved trapper og 

langs Kastanjeveien i løpet av 
juni måned. 

 

Gjesteparkering 
 
Styret oppfordrer igjen beboerne 
om å benytte sin parkeringsplass 

i garasjeanleggene og ikke 
parkere på gjesteparkeringen. 

 
Borettslaget disponerer kun et 

fåtall parkeringsplasser og vi må 
ha ledige plasser til gjester! 

 

Vannsparing 
 

Vi oppfordrer alle beboere til å 
være beviste i forhold til sitt 

vannforbruk. 

Kostnadene for vann og avløp er 
økende i Drammen kommune.  

En god innsats på dette området 
vil bidra til å holde kostnadene 

nede. 


