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Avfall i fellesområder 

Det avdekkes stadig avfall i borettslagets fellesområder. Som følge av brannen i Tvetenveien 

253 ønsker styret å minne alle beboere på at avfall som er avsatt i fellesområdene er en 

potensiell brannrisiko. Vi ønsker ikke gjentagelse av hendelsen og ber derfor alle beboere 

tenke seg om to ganger før de setter fra seg avfall i borettslagets fellesområder.  

 

Informasjon om brann i Tvetenveien 253 

Styret har nå mottatt rapport fra Oslo Brann- og redningsetat i forbindelse med brannen. Vi 

er i dialog med en brannvernkonsulent som skal bistå oss i å sikre byggene ytterligere. Vi har 

stor forståelse for at beboere er engstelige og ønsker seg bedre brannsikring, men vi ber dere 

være tålmodige. Når vi setter i gang med nye sikkerhetstiltak vil vi informere dere alle. 

Dersom dere har spørsmål er det bare å ta en tur innom oss på styrekontoret i åpningstiden 

eller sende oss en e-post på styret.stubberudlia@gmail.com.  

 

Husordensregler 

Vi ber beboere om å holde seg oppdaterte og lese husordensreglene til borettslaget. Beboer 

er ansvarlig i å holde seg oppdatert på husordensreglene og følge disse til enhver tid. Dere 

finner husordensreglementet på våre nettsider: www.stubberudlia.no. Papirutgaven kan dere 

hente på Styrekontoret i våre åpningstider 

 

Hensetting av handlevogner 

Vi får stadig klager på hensetting av handlevogner i borettslagets fellesområder. Vi ber alle 

beboere om å returnere vogner som er brukt hjem fra butikk o.l. om å returnere disse med en 

gang. Handlevogner hører hjemme i butikken, ikke i borettslaget.  

 

Solcelleanlegg 

Som de fleste sikkert har fått med seg vant borettslaget en konkurranse i regi av OBOS om 

installering av et solcelleanlegg. OBOS er nå i gang med å søke Oslo kommune om 

installering av dette anlegget. Slike søknadsprosesser kan ta noe tid, men så fort vi vet noe 

mer sender vi ut ny informasjon.  

 

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. 
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