
Informasjon fra styret i Stubberudlia borettslag  

til alle beboere. 

Februar 2018 
Tusen takk til våre dyktige vaktmestere 

I år har det vært svært mye snøfall på kort tid, og i flere deler av byen har det vært umulig å 

komme seg frem. Vi har imidlertid to svært dyktige vaktmestere, som på tross av 

unntakstilstanden, har brøytet og måket snø, natt og dag så vel som i helgene. De har stått på 

og sikret våre beboere framkommelighet i ellers svært vanskelige værforhold. Styret ønsker å 

takke Bjørn og Christoffer for uvurderlig innsats for våre beboere og borettslaget.      

 

Årets Generalforsamling og frist for innsending av forslag 

Stubberudlia borettslag avholder ordinær generalforsamling 22. mai 2018, i aulaen på 

Trosterud skole, kl.18.00. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling. Forslag som 

andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen, må være styret i hende senest 16. 

februar 2018. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av 

generalforsamlingen, må det: (1) gå klart frem at saken ønskes behandlet av 

generalforsamlingen og (2) formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes 

over. Forslag sendes til styreleder eller styret: styret.stubberudlia@getmail.no eller 

eivind.nordhaug@getmail.no. Postkassen utenfor styrerommet kan også benyttes.  

 

Engasjerte beboere skaper et bedre borettslag 

I forbindelse med kommende generalforsamling og valgkomiteens arbeid med å finne 

engasjerte beboere, ønsker styret å meddele at borettslagets framtid er avhengig av beboere 

som vil bidra til å skape et bedre bomiljø og som engasjerer seg. I fjor hadde vi et rekordlavt 

oppmøte til vår generalforsamling (kun 22 stemmeberettigede). Dersom dere kjenner noen 

som kunne ha vært aktuelle til å stille som styre- eller varamedlem, ta kontakt med 

valgkomiteen (valgstubberudlia@gmail.com). Vi håper at vi ser flest mulig av våre beboere 

på kommende generalforsamling - 22.mai.   

 

Fuktdannelse i balkongene 

Det har vært usedvanlige kalde netter og mye snø. Husk at balkongene skal ha en innsidetemperatur 

som er nærmest utetemperaturen, dette for å hindre fuktdannelse. 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 ha vinduene på gløtt (holder 

med noen centimeters åpning) til enhver tid – unntaket er ved nedbør. Dårlig lufting fører ofte til 

oppsamling av fukt, og kan i verste fall føre til mugg- og soppdannelse mot våren. 

 

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.  
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