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Informasjon fra styret i Stubberudlia borettslag  

til alle beboere. 

Nov/Desember 2018 
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. 

 

Elbil-ladestasjoner for beboere og gjester 

Vi har nå 12 ladestasjoner utenfor tv.vn 207/205. Disse plassene er kun reservert ladbare 

kjøretøy som aktivt lader ved ladeplassene. Bilen må flyttes når ladekabelen kobles fra 

anlegget, ellers får man bot. Det er ingen tidsbegrensning ved ladeplassene, så lenge bilen er 

koblet til ladestasjonen. Dersom dette medfører til stor pågang og trafikk ved anlegget, vil 

styret se på mulige alternative løsninger. Imidlertid er det tilsynelatende nok plasser for alle 

som ønsker å lade. For å bestille brikke, gå inn på www.energiplan.com/stubberudlia – mer 

info om ladestasjonene kan du lese på nettsiden vår www.stubberudlia.no  

 

Banking og boring – brudd på husordensreglene 

Vi har fått altfor mange klager vedrørende banking og boring i betong. Som andelseier og 

leietaker ved Stubberudlia borettslag, er man pliktig til å sette seg inn i husordensreglene. Det 

er IKKE lov å banke eller bore i bærende konstruksjon (som betong) på helligdager, i helgene 

eller på hverdager etter kl. 19.30! De av dere som syns at dette er veldig strengt, kan sende 

inn forslag på endring av husordensreglene til kommende generalforsamling. Inntil den tid, 

følg husordensreglene i borettslaget. 

 

            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 en riktig god jul! 
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