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Casinetto borettslag ligger i sin 
helhet innenfor det som opprinnelig 
var Søndre Skøyen hovedgård, der 
hovedhuset var og er en italiensk-
inspirert villa med hage i engelsk 
landskapsstil.    

Borettslaget har fått navn etter et 
lite rødt trehus som i sin tid lå på 
eiendommen (mellom midtre og 
øvre tun), bygget av godseier 
Nicolay August Andresen i 1870-
årene. Her skulle hans sønn, nygifte 
konsul Nils August Andresen 
Butenschøn, bo med sin brud, og det 
var de nygifte som kalte huset for 
Casinetto («lite hus» på italiensk).  

Da ekteparet etter hvert flyttet inn 
i hovedhuset, ble det lille huset 
brukt som havestue, og senere ble 
det bolig for gårdens gartner, 
deretter for kusken.  Huset er nå 
revet og har gitt plass til nybygget 
Gustav Vigelands vei 24. 
Hovedgården eies i dag av 
finansmannen Tor Aksel Voldberg.  

Da blokkområdet skulle utformes, 
ble det lagt stor vekt på å bevare 
vegetasjonen. Tomten var den gang  
 

en del av Den engelske park, som 
igjen var en del av Skøyen 
Hovedgårds hage- og parkanlegg. 
Navnet på parken kommer av et 
prinsipp for parkutforming der det 
gjelder å la parken se mest mulig 
naturlig ut, i motsetning til den 
franske parktradisjonen med 
symmetri og rette linjer. 

Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor 
ga området dets arkitektoniske 
uttrykk, som for mange var 
fremmedartet da de første beboerne 
flyttet inn i 1982. Men husenes 
utforming og oppbygging rundt tun, 
har også bidratt til å skape 
møteplasser og et godt og bilfritt 
miljø. 

Fra OBOS sin side trekkes ofte 
Casinetto fram som et vellykket 
boligområde, og arkitekter og 
arkitektstudenter kommer ofte hit 
for å se hvordan et godt boligområde 
kan skapes. Casinetto har dessuten 
vært populært som kulisser til tv- og 
filmproduksjoner. 
 

 

Historien  
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Adkomst  og  
kommunikas joner  

Fra Prinsessealléen og Gustav 
Vigelands vei går det gangveier inn 
til boligene. Ellers går det 
gangveier til og gjennom bolig-
området, som er en del av et større 
gangveinett i området 
Skøyen/Silkestrå. Alle gangveiene 
er åpne for allmennheten, og 
bilkjøring er bare tillatt i 
forbindelse med nødsituasjoner og 
vedlikehold. 

Det er gode forbindelser med buss 
og trikk fra Thune stasjon 
(Drammensveien) og Frogner plass 
samt buss, lokaltog og flytog fra 
Skøyen stasjon. 

Skole  og  barnehage r  
Barn fra Casinetto går stort sett på 
Skøyen skole (1.-7. klasse).  De 
mindre barna kan få plass i 
Casinetto Borettslags barnehage, 
der løpende utgifter til husleie og 
strøm dekkes av borettslaget.   
   

Øvrige utgifter blir dekket inn via 
og foreldrebetaling og offentlige 
tilskudd, og barnehagens styre er 
ansvarlig for driften.  Det er opptak 
én gang i året eller etter behov, og 
barn som bor i Casinetto borettslag 
har fortrinnsrett. Opptak koordi-
neres gjennom kommunen. 

Barnehagelokalene kan leies til 
private arrangementer (kontakt 
barnehagens samarbeidsutvalg). 

Ellers ligger det flere kommunale 
barnehager rundt borettslaget, blant 
andre Casinetto og Mads 
barnehage. 

Butikker  og  postkontor 
De nærmeste dagligvarebutikkene 
ligger på Øvre Silkestrå, Hoff og i 
Karenslyst allé (Sjølyst). Beboere i 
Gustav Vigelands vei har 
postutlevering hos Coop i 
Karenslyst alle 58, mens beboere i 
Prinsessealléen må hente 
postpakker hos REMA 1000 i 
Hoffsveien 10. 
 

Nærmiljø  
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Det gjør vi alle. Borettslaget styres 
av retningslinjer som vedtas av 
beboerne på generalforsamling og 
av Lov om borettslag. 

Ge nera l for saml inge n  
Generalforsamlingen er Casinettos 
øverste myndighet, og den 
avholdes årlig i mai/ juni i Skøyen 
kirke. Det er flertallet som 
bestemmer, derfor er det viktig å 
møte opp dersom man vil bruke sin 
demokratiske rett til innflytelse.  

Hvis minst ti prosent av 
andelshaverne krever det, skal det 
innkalles til ekstraordinær 
generalforsamling. Når spesielle 
grunner tilsier det, kan styret 
innkalle til beboermøte. 

S tyre t  
Styret velges av generalfor-
samlingen og består av leder, 
nestleder, tre styremedlemmer og 
to varamedlemmer. Styret har 
ansvaret for den daglige drift av  
borettslaget, og har vedtatt 

retningslinjer for styrearbeid som 
klargjør de krav som stilles til de 
tillitsvalgte.  

Retningslinjene omhandler 
styreansvar knyttet til forvaltning 
av økonomiske verdier, habilitet, 
taushetsplikt, honorering og 
håndtering av utbetalinger. 

Kontakt informasjon  
Har du noe du vil ta opp med 
styret, kan du legge et brev i styrets 
postkasse i Gustav Vigelands vei 
38 eller sende en melding til 
styret@casinetto.no.  

Hj emme side  
www.casinettoborettslag.no  

V ibbo 
OBOS tilbyr også informasjon om 
hva som skjer i borettslaget på 
https://vibbo.no/casinetto  

Sos ia le  med ie r   
Casinetto har en egen 
beboerinitiert Facebook-side som 
heter Casinetto-Posten, Gruppen 
er lukket.  

Hvem bestemmer  
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Forkjøpsre t t  

Forkjøpsretten er en viktig 
medlemsfordel i OBOS. For hver 
enkelt bolig blir det ved salg 
fastsatt en egen frist for å melde 
bruk av forkjøpsretten 
(meldefrist). Medlemmer som vil 
benytte forkjøpsrett, kan melde 
seg direkte via OBOS- annonsen 
på www.obos.no. 

Ved spørsmål om forkjøpsretten 
kan du henvende deg til OBOS på 
telefon 02333. 

 

Garanter t  be ta l ing  av  
fe l l e skostnader  

Casinetto borettslag har avtale 
med OBOS Factoring AS om 
garantert betaling av 
felleskostnader. OBOS garanterer 
for overførsel til borettslaget hver 
måned og overtar deretter alt 
ansvar og risiko for eventuell 
manglende innbetaling av 
felleskostnader. 
 
U tle ie  av  egen  bo l ig  
(bruksover lat ing)  

Det er ikke tillatt å leie ut eller 
overlate bruken av boligen til 
andre uten styrets samtykke og 
godkjennelse av leietaker. 
Søknadsskjema for 
utleie/bruksoverlating fås ved 
henvendelse til OBOS. 
 

Plikter og rettigheter 
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Trappehus  og  ga l le r ier  
Det er alles ansvar å holde orden, 
og husk at de åpne trappehusene og 
adkomstgalleriene gjør at rot og 
uorden blir godt synlig. Nå har de 
fleste i borettslaget et stykke vei til 
søppelnedkastene, men har du ikke 
tid til å gå til søppelnedkastene med 
avfallet, så sett det innenfor egen 
dør så lenge. Det være seg papir, 
flasker eller restavfall. Med 
stasjonære containere i tillegg, både 
på øvre (gul) og nedre tun (blå), 
gjør det lett (og gratis) å holde det 
ryddig. 
Trappehuskontakten har ansvar for 
å sette opp turnuslister for feiing av 
trappen. 

Kj e l l er  og  fe l l e srom 
Fellesrom i kjelleren skal 
fortrinnsvis brukes til 
oppbevaringsplass for hagemøbler, 
sykler, leker, kjelker og lignende. 
Andre private gjenstander må 
lagres i kjellerbodene. Gjenstander 
i fellesrom må merkes med navn,  

Hvem holder orden  

leilighetsnummer og dato. 
Umerkede gjenstander kan kastes 
ved kjellerrydding. Dersom styret 
pålegger andelseier å fjerne 
gjenstander som etter styrets skjønn 
urettmessig opptar plass, kan styret 
fjerne dette for andelseiers regning. 
Andelseier som får slikt pålegg, må 
fjerne gjenstandene innen 14 dager 
etter skriftlig varsel. Dette er i 
henhold til Husordensreglenes 
punkt 6. 

Vaktmes te r  
Boligassist AS er innleid som 
fungerende vaktmestere. Det er 
hovedsakelig Eivind Sandvik 
(mobil 480 88 634, e-post: 
post@boligassist.no) som står for 
den daglige driften. Dersom du 
trenger hjelp av fungerende 
vaktmester til private tjenester, må 
pris avtales dere imellom. 
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So m m er fe s t  
Dersom ildsjeler tar initiativ, blir det 
sommerfest for store og små. 
Interesserte kontakter styret. 

J u l e a r ra ng e m e nt e r  
Hver første søndag i advent har vi 
høytidelig tenning av julegran på 
hvert tun, med musikkorps, gløgg og 
pepperkaker.  

D ug na d e r  
Tradisjonen tro arrangeres det dugnad 
vår og høst og kjellerrydding hver 
vår. Jo flere som deltar, jo 
hyggeligere blir det. 

D y r e ho l d   
Det er tillatt å ha dyr i borettslaget. 
Dyrene skal registreres ved 
innflytting, og beboer er ansvarlig for 
at dyrene ikke er til sjenanse for 
naboer.  

 C o n ta in er e   
Større gjenstander kan kastes i den 
gule containeren som står på 
kildesorteringsplassen på øvre tun, og 
den blå containeren som står innerst 
på biloppstillingsplassen på  

nedre tun. Bruk kjellernøkkel eller 
garasjenøkkel. 
Merk at elektriske artikler må leveres 
godkjent returpunkt (for eksempel 
Elkjøp Skøyen). 

St r ø sa nd   
Ved gangveien mellom Gustav 
Vigelands vei 48 og 50, på 
gangveien ved barnehagen i Gustav 
Vigelands vei 36 og i oppkjørselen 
til biloppstillingsplassen på nedre 
tun står det gule kasser hvor alle kan 
hente strøsand ved behov.  

V a s ke r i  
Nedre og øvre tun har fellesvaskerier 
med to vaskemaskiner, sentrifuge, 
kaldrulle, skyllekum og tørkerom. 
Vasketid reserveres ved å henge opp 
hengelås med leilighetsnummer på en 
tavle. Det koster kr. 40,- å leie 
vaskeriene i 4 timer, bruk mynter: 2 x 
kr. 20,-.  
 
 

Felles goder … 
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Ka b e l -T V   
Borettslaget har avtale med Telia 
Norge når det gjelder bredbånd og 
TV. Den enkelte husstand kan velge 
mellom følgende løsninger: 

 Både TV og bredbånd:  
TV og strømming 50 poeng 
Bredbånd 50 Mbps. Den enkelte kan 
selv utvide tv- og bredbånds-
produktet etter egne priser.  

 Bare bredbånd 750 Mbps 
 Bare TV (120 poeng) 

Les mer på Telias hjemmesider: 

 om produktet Flex Premium 50  
 om alternative TV-bokser  
 om fiber hjemmesentral  

På Min Side hos Telia er det mulig å 
se faktura, endre kanaler eller Telia 
Play. Telia kundeservice gir 
informasjon om flytting og retur av 
utstyr. 

F e l l e sa r ea l e r  
Casinetto borettslag har mange 
verdifulle fellesarealer som skal være 
til glede for store og små. Derfor er 
det for eksempel viktig at beboere 
med leilighet på bakkeplan unngår å 
privatisere området omkring. 

Sn e kr ing  o g  s l ip ing  −  
bo r ing  o g  b a nk in g   

Støy forplanter seg veldig lett − og 
langt − gjennom betongen i boretts-
laget vårt, og det er ofte umulig å 
lokalisere hvor støyen kommer fra. 
Derfor skal alt arbeid som medfører 
støy bare skje mellom kl. 08.00 og 
19.00 på hverdager og mellom kl. 
09.00 og 17.00 på lørdager. Søndag og 
høytidsdager skal det være ro i leiren.  

Ved større oppussings- og 
byggeprosjekter som vil strekke seg 
over tid, bør naboer (i blokken) 
varsles skriftlig og i god tid.  

D e n  s t or e  f e s te n   
Også ved større festlige arrangementer 
i leiligheten, er det god skikk å varsle 
naboene noen dager i forveien. 
 

 … og god skikk 

S i d e  9  



 
 

 
  

N ø k le r  
Nøkkelsettet som følger med 
leiligheten, skal inneholde:  

 Nøkkel til ytterdør 
 Kjellernøkkel 
 Postkassenøkkel 
 Nøkkel til E1-rom (hovedsikring 

og måler for hver leilighet i 
kjelleren) 

 Garasjenøkkel til leiligheter som 
har garasje 

 Nøkkel til vaskeri (og hengelås 
med leilighetsnummer) 

  Radiatornøkkel 

Nøkler til kjeller og garasje går også 
til containere og pullerter. Nye 
nøkler kan bestilles ved å sende en 
e-post til styret@casinetto.no hvor 
det spesifiseres hvilke nøkler det er 
behov for. Prisen er kr 200,- for 
kjeller-, vaskeri-, og garasjenøkkel.  
Det gjøres en avtale i e-posten om 
betaling og levering av nøkler. 
Fjernkontroll for garasjeporten (kr. 
650,-) på øvre og nedre tun bestilles 
gjennom styret. Det samme gjelder 
for radiatorhjul (kr.650,-).  

P u l l e r t e n e  

Innkjøring til borettslaget er regulert 
med pullerter ved Prinsessealléen 13 
og ved Gustav Vigelands vei 26, 42 og 
54. Disse kan senkes med kjeller- og 
garasjenøkkel.  

På begge sider av pullertene ligger 
det følere i bakken (markert med 
hvite striper). Disse registrerer at det 
står en bil der, og sender signaler til 
et trafikklys (rødt og grønt). Kjør 
over de hvite stripene før du åpner 
pullerten, vent på grønt lys og kjør. 

Man kan søke styret om fjernkontroll 
til pullertene, men her skal det 
foreligge medisinsk behov.  

P o s t ka s se sk i l t  

Alle må selv skaffe postkasseskilt. 
Skiltet måler 9,4cm x 5,8cm og 
tykkelsen er 0,5mm. 

E l - b i l l a d i ng  

En del beboere har investert i Zaptec 
ladeanlegg for el-bil i garasjeanlegg og 
på oppstillingsplasser. Etterbestilling 
kan gjøres hos firmaet Elektro-Sivert 
gjennom styret.  

Nøkkelinformasjon 
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F a r g e r  

De fargene om skal benyttes ved 
maling og vedlikehold utendørs er: 

Balkong- og ytterdører: Nordsjø 
olje dekkbeis, “Rød by” 

Veranda- og karnappvegger:  

Maling nr.: NCS 0502-Y, 
glansgrad: halvblank 

Vinduer:  

Maling nr: Hvit, glansgrad: 
halvblank 

Det skal bare brukes oljebasert 
maling og beis. 

Markiser og utvendige 
persienner 
Utvendige persienner og markiser 
som er godkjent for bruk på 
Casinetto, kan leveres av Lady 
Persienneindustri. Hjemmeside 
deres er www.lady.no, og eventuelle 
opplysninger om priser m.m. kan 
også fås på telefon 63 89 32 89 eller 
e-post info@lady.no.  

 

Navn på godkjente markiser er 
“TEMPOTEST” 

Til gul fasade kan det velges 
mellom beige nr. 52 og 
hvit/gulstripet nr. 37. 

Til rød fasade kan det velges 
mellom beige nr. 52 og gul nr. 12. 

Persienner: Metalett 50 mm, Hvit 
610, hvit dekk-kasse. 

NB! På karnapper og svalganger 
skal det ikke monteres markiser. 
 
 
 

Fasadene 
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Borettslagene Casinetto, Hoffs-
grenda, Øvre- og Nedre Silkestrå og 
Skøyen Terrasse Boligsameie har 
fjernvarmeforsyning. Varmesentralen 
er plassert ved garasjeanlegget på 
Nedre Silkestrå, og fyringssesongen 
avhenger av utetemperaturen. 

Bruk av termostat-rattet på 
radiatorene  
Graderingene "BLÅ - I – II - III - IIII 
- RØD" på radiatorenes 
innstillingsratt virker ikke som 
bryteren på en elektrisk ovn. De er 
termostatinnstillinger. 

BLÅ:   
stenger eller åpner ved + 5 C 
I:  
stenger eller åpner ved + 12 C 
II:  
stenger eller åpner ved + 15 C 
III:   
stenger eller åpner ved + 18 C 
IIII:  
stenger eller åpner ved + 21 C 
RØD:  
stenger eller åpner ved + 26 C 

VVS-konsulenter anbefaler en 
innetemperatur på ca. 22 C, det vil si 
at rattet bør stilles litt over stilling 
"IIII". Ønsker man lavere temperatur, 
stilles rattet inn på et lavere tall. Da 
skal termostaten sørge for jevn, 
ønsket temperatur i rommet. 

Termostaten stenger varmen når 
temperaturen ved rattet er høyere enn 
ønsket, og åpner for varmen når 
temperaturen ved rattet er lavere enn 
ønsket. Rattet bør derfor ikke dekkes 
til, for da blir det vanskelig å 
registrere riktig temperatur i rommet. 

Det er også viktig å lufte 
radiatorene når fyringssesongen 
begynner for at de skal virke godt. 
Spesialnøkkel for radiatorer skal 
følge med nøkkelsettet til leiligheten. 

OB S Unngå å fyre for kråkene! 
Mange sover helst med åpent vindu, 
men da bør døren (til soverommet) 
lukkes.  
 

Fyring  
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F r o s t s ik r ing   
For å forhindre issprengning av 
radiatoren, er termostaten utstyrt med 
frostsikring. Mange åpner vinduet på 
soverommet om natten med rattet i 
stilling "blå" (de fleste tror det betyr 
"stengt"). Vinterstid vil da termostaten 
åpne for full ventilgjennomgang for å 
hindre at vannet i radiatoren fryser. 
Det er derfor bedre å sette rattet i 
stilling I eller II. 
 

Rørene til avtrekksviftene rengjøres 
hvert femte år. Beboerne må sørge 
for tilkomst til servicepersonell  
som rengjør rørene. 

R e n g jø r i ng  a v  
v e n t i l i nn t a ke ne   
Utføres jevnlig av beboer for at de 
ikke skal tettes til. Løsne ved å ta tak 
i ytterringen, og trekk ut. Vask med 
varmt såpevann og skyll. Brett ut 
stålfjærene og smett ventilen på 
plass igjen. 
 
 

Ventilasjon 

Ventilasjonssystemet fungerer ved at 
luft suges ut av leiligheten gjennom 
ventiler som drives av vifteanlegg på 
taket. 

OB S  Kjøkkenventilator med 
motordrevet vifte må derfor ikke 
koples direkte til avtrekksventilen 
over komfyren. Det vil forstyrre hele 
ventilasjonssystemet. Avtrekksrøret 
skal da avsluttes før ventilen (se 
tegning). En avtrekkshette uten 
motorisert vifte kan monteres direkte 
til avtrekket. 
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Våtrom er ofte gjenstand for 
fornyelse og utbedring, og 
kostnadene tatt i betraktning, er det 
viktig at man setter seg inn i og følger 
gjeldende reglement. 

Oppvask- og vaskemaskin må 
alltid kobles til kaldtvann, og 
kraner må være myktstengende. På 
grunn av liten rørdimensjon på 
vannledningene kan montering av 
hurtigstengende kraner, 
oppvaskmaskiner og vaskemaskiner 
forårsake trykkstøt og smell i 
vannrørene. Vær oppmerksom på 
dette ved skifte av blandebatterier og 
maskiner. 

Fuktskader kan oppstå på badet, 
særlig ved ombygging. Noen 
leiligheter har dusj/badekar på 
vindusvegg, noe som har forårsaket 
råteproblemer. Dette er skader som 
ikke dekkes av borettslagets 
forsikring, og som den enkelte beboer 
må ta ansvaret for å forhindre. 

En del av fuktskadene skyldes 
manglende vedlikehold av sluket. 
Med jevne mellomrom må 

slukristen demonteres, slukplugg 
skrus ut, sluket stakes med stakefjær, 
slukplugg remonteres, sluk gjøres 
rent innvendig og tømmes for grus, 
lo, hår og annet. Til sist remonteres 
slukrist. 

Ved oppussing er det svært viktig å 
være oppmerksom på at alle 
avløpsrør og trekkerør er innstøpt i 
bærende betongvegger og gulv. 
Veggene er i tillegg smalere enn 
normalt med liten overdekning ved 
rørføringene. Plassering for avløpsrør 
i vegg fremgår av staketilgang i 
kjeller og inspeksjonsluke på loft. 
Hovedprinsipp er føringsvei i 
midtsone av leilighetene. Det 
oppfordres derfor til stor forsiktighet, 
da utbedringer av skade på rør vil 
være komplisert og kostbart.  

Ta kontakt med borettslagets 
vaktmester eller rørlegger for mer 
informasjon ved behov. 
 

Kjøkken og bad 
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F o r s ikr i ng  
Borettslagets eiendommer er forsikret 
hos Protector Forsikring ASA med 
polisenummer 1304768-1.1. 
Forsikringen dekker bygningene og 
fellesareal. Forsikringen dekker også 
veggfast utstyr, bygningsmessige 
tilleggsinnretninger og forbedringer i 
den enkelte bolig.  

Selv om borettslagets forsikring 
brukes, kan andelseier belastes hele 
eller deler av egenandelen dersom 
forholdet ligger innenfor andelseiers 
ansvar. Den enkelte andelseier må 
selv sørge for å ha hjemforsikring 
som dekker innbo og løsøre. 

B r a nns i kr i ngs ut s ty r  
Brannalarmanlegget som installeres 
på Casinetto i 2022, tilfredsstiller krav 
til brannvarsling i boliger. Anlegget 
vil bli testet og analysert av profesjo-
nell aktør én gang i året, og minst én 
gang hvert fjerde år vil alle detektorer 
som er tilkoplet brannalarmanlegget 
og husbrannslangen RedBox, bli 
inspisert. Mistanke om skade på 
brannsikringsutstyret må meldes til 

Liv og eiendom 

styret så snart som mulig. Det er 
beboers ansvar å påse at brannsikrings-
utstyret i leiligheten til enhver tid er 
operativt og uskadet. 

HM S –  H e l s e ,  m i l jø  o g  
s ik ke r he t  
Internkontroll innebærer at 
borettslaget er pålagt å vurdere risiko, 
planlegge, organisere, utføre, 
vedlikeholde og dokumentere forhold 
knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 
Styret ivaretar internkontrollen av 
blant annet brannvern, felles elektrisk 
anlegg og lekeplassutstyr. Har 
borettslaget ansatte, må det også 
oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven 
om vern av arbeidstakernes helse og 
sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og 
ved dugnad er det spesielle rutiner 
som sikrer forsvarlig HMS. 
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D e n  e n g e l s k e  p a r k  

T h u n e  s t a s j o n  

M a d s e r u d  g å r d  

  

Her bor vi  
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S k ø y e n  h o v e d g å r d  

F r o g n e r p a r k e n  

. .. og her 



 
 

  

Forside: Kirsebærblomstring. Foto: Mette Kjeldsberg 

Historien: Casinetto (Det lille huset.). Foto: Sidsel Juell Theisen,  
Ullern Avis, 19. august 1988 

Nærmiljø: Skøyen skole, https://skoyen.osloskolen.no/  

Hvem bestemmer: Fugleperspektiv. Foto: Eirik Solheim 

Plikter og rettigheter: Bjørndalsbråtet borettslag (hjemmeside) 

Hvem holder orden: Instagram #rydding  

Felles goder ... : Juletretenning. Foto: Ilze Gehe 

... og god skikk: Darba svētki (hjemmeside) 

Nøkkelinformasjon: Dynekilgata borettslag (hjemmeside) 

Fasader: Foto: Liv Dokk Holm 

Fyring: Lisa Vangen/Nordlige folk 

Ventilasjon: https://radonteknikk.no/lufting-radon 

Kjøkken og bad: www.byggstart.no 

Liv og eiendom: Trygg og sikker (hjemmeside) 

Her bor vi: Ugler i parken. Foto: Vigleik Sexe 
Søndre Skøyen Hovedgård. Foto: Foto: Helge Høifødt 
«Glade barn" i Frognerparken. Foto: ILLFOTO Erik Tangen 
Thune stasjon. Foto: Malling & Co 
”Huset med det rare i”. Madserud gård. Foto: Tore Berntsen (VG) 
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Husordensreglene for  Casinetto  
borettslag  f inner du på h jemmesiden:  

http://casinettoborettslag.no/  
under Om oss/ Nøkkelopplysninger  

og  dokumenter.  

« V e r d t  å  v i t e »  e r  p r o d u s e r t  f o r   
C a s i n et t o  B o re t t s l a g ,  f e b r u a r  2 0 2 2   
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