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Informasjon fra styret i Stubberudlia borettslag  

til alle beboere. 

Januar 2018 
Fyrverkerioppskyting i forbindelse med nyttårsaften 

Det skal ikke skytes fyrverkeri mellom blokkene eller fra balkongene. Vennligst benytt dere 

av fotballbanen ved Barneslottet barnehage eller andre egnede plasser. Hvert år må 

vaktmesterne rydde bort farlig avfall og søppel fra nyttårsfeiringen. Det forventes at den 

enkelte beboer og deres gjester tar seg tiden til å rydde opp etter feiringen. Feil bruk av 

fyrverkeri, som fører til brann eller skade på borettslagets eiendom vil føre til 

politianmeldelse og man blir erstatningsansvarlig.  

 

Behov for ny inngangsdør? 

Flere har etterspurt ny inngangsdør til leiligheten. En ny dør fører til bedre isolasjon mot 

kulda og demper støy fra oppgangen. Det er strenge krav til brannsikring og utforming av 

dørene i vårt borettslag. Styret har derfor satt dette arbeidet ut på anbud, slik at beboere for 

den beste leverandøren for en gunstig pris. Beboere kan betale firmaet direkte, eller inngå 

avtale med borettslaget og betale ned døra via husleien. En slik avtale må tegnes på 

styrekontoret, men først send oss en mail til styret.stubberudlia@gmail.com og meld i fra om 

interessen.  
Pris for ny dør inkludert installasjon m.m. 

- Lavblokk: 16 080 eks. mva 

- Høyblokk: 17 061,- eks. mva 

 

*Vedlikeholdssentralen kan også benyttes i anskaffelse av ny dør, men de har andre priser.  

 

Minner om økning av fellesutgiftene med 3% f.o.m 1. januar 2019 

Oslo kommune har økt sine utgifter betraktelig de siste to årene, kun i år med 8%, slik at styret har 

vært nødt til å indeksregulere fellesutgiftene, for å klare og dekke de løpende utgiftene og faste 

driftskostnadene i borettslaget. Dette ble vedtatt under regnskaps- og budsjettmøtet etter anbefaling fra 

OBOS. 

 

            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.  

 

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år  
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