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           Banking og risting av tepper ut av balkongen 

Vi har fått flere klager om at enkelte beboere rister og banker teppene sine utafor balkongen 

sin. Fysikkens lover tilsier at støv og skitt fra disse teppene ender opp hos beboere som bor 

under tepperisterne. Her er det spesielt enkelte beboere fra Tvetenveien 205, 207 og 243 som 

er syndere. Det er også observert lignende fra høyblokkene, hvor også tunge tepper har falt 

rett ned på bakken, og kunne ha gjort stor skade på voksne, barn og dyr. Dersom du føler et 

sterkt behov for å riste og banke teppet ditt rent, vennligst heng teppene opp ute og gjør dette 

arbeidet i frisk luft. 

 

             Urinering og diverse i høyblokkene  

Det er blitt et økende problem med urinering og annet avfall i nødtrappa, heisene og andre 

kroker i høyblokkene. Problemet oppstår ofte sporadisk og er nokså sesongbetont. Imidlertid 

har våre vaktmestere og andre beboere, observert at det er en del barn som foretrekker å 

urinere i oppgangene. Vi er alle glad i barna våre, og de fleste barn er selvsagt uskyldige i 

denne saken. Imidlertid ønsker vi at foreldre og andre foresatte tar en alvorsprat med barnet 

sitt, uavhengig om dere har en mistanke eller ei, og understreker at slik atferd er uakseptabel 

både av dem og deres venner. 

 

              Oppussing av bolig 

Det er slik at vårt borettslag er fra 1973, og det er mange beboere som veldig gjerne ønsker å 

oppdatere og rehabilitere sine hjem. Dette har vi i styret full forståelse for, men det er viktig at 

slikt arbeid utføres i henhold til borettslagets reglement, og at den enkelte er flink med å 

informere sine naboer om arbeidet. Det har vært mange klager og årsaken har ofte vært at 

enkelte borrer i betong, spesielt i helgene. Banking og boring i betong er tiltatt fram til kl. 

19.30 på hverdager, men forbudt i helgene. Mer informasjon om våre husordensregler finner 

du på https://www.stubberudlia.no/nyttig-info  

 

            Oppdatert nettside for våre beboere 

Nettsiden vår er omsider oppdatert, og har fått et nytt og mer moderne utseende. Vi håper også at 

brukervennligheten har økt. På www.stubberudlia.no finner du informasjon om våre 

vaktmestertjenester, styret, våre underutvalg og annen nyttig informasjon. Husk at selve menyfanen er 

klikkbar og inneholder informasjon – og at enkelte av fanene har en del undersider. Her legges det 

også fortløpende oppdatert informasjon, spesielt under menysiden ”Siste nytt”. 

              

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 mye mer. Styrekontoret er åpent 

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

 

OBS! Styrekontoret er stengt mandag 12.november i forbindelse med regnskap- og 

budsjettmøtet. 
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