
Informasjon fra styret i Stubberudlia borettslag  

til alle beboere. 

Desember 2017 
           Fuktdannelse i balkong 

Det er blitt observert flere balkonger som er neddugget og bærer preg av dårlig ventilering. 

Husk at balkongene er IKKE et ekstra oppholdsrom. Beboer har selv ansvar for lufting av 

balkongene, og bør til enhver tid ha vinduene på gløtt for å sørge for nødvendig lufting. 

Dårlig lufting fører ofte til oppsamling av fukt, og kan i verste fall føre til mugg- og 

soppdannelse. 

 

          Bruk av fyrverkeri 

Snart er det nyttår og mange beboere ønsker å feire med fyrverkeri. Minner om at det er 

strengt forbudt å tenne på fyrverkeri fra balkonger eller mellom boligblokkene. Skader 

som kommer av uforsiktig bruk av fyrverkeri, må den ansvarlige dekke og det kan fort bli 

dyrt! Vennligst rydd plassen opp etter dere og benytt dere av søppelkassene i borettslaget. 

 

  Valgkomiteen 

Stubberudlia brl. har endelig på plass en valgkomite. Vi ønsker derfor at beboere som kunne 

ha tenkt seg å involvere seg i borettslaget, potensialt som nye styre- og varamedlemmer, 

melder sin interesse fortløpende.  

 

ISTA – konsekvenser for enkelte beboere 

ISTA har fullført sine befaringsrunder og har avdekket svært alvorlige mangler hos enkelte 

beboere. Der hvor «senderen» til varmtvannsmåleren har blitt fjernet/forsvunnet, vil den 

enkelte beboer bli belastet for utgiftene ved ny sender og befaring. Befaringsrundene har også 

ført til forsinkelser i varmtvannsavregninga i år, og vil ikke være synlig på husleia før i 

februar. 

 

Vaktmestertjenesten 

Vi vil minne beboere om at vaktmesterkontoret er åpent på hverdager man-fre kl. 07.30 - 08.00 og 12.00 - 

13.00. Her kan dere fylle på vaskekortet, få/bestille nye nøkler og leie fellesrommet. Styrekontoret er åpent 

mandager kl. 18-19. Vi minner om at det er kun kort som er gyldig betalingsmiddel både på 

vaktmesterkontoret og styrekontoret.  

 

 

Styrekontoret har sin siste åpningsdag 18.desember, og åpner igjen 8.januar. 

 

Styret ønsker alle beboere  

en riktig god jul og et godt nyttår! 


