
Informasjon fra styret i Stubberudlia borettslag  

til alle beboere. 

Januar 2020 
 

Årets generalforsamling og innsending av forslag  

Årets generalforsamling holdes 26. mai kl. 18.00 i aulaen på Trosterud skole. Dersom andelseiere ønsker å 

sende inn forslag som skal behandles av generalforsamlingen, må dette være tilsendt styret innen 15.februar. 

Forslag kan sendes per post, email (styret.stubberudlia@gmail.com) eller leveres i styrets postkasse utenfor 

styrekontoret. 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. 

Informasjon fra valgkomiteen 

Årets valgkomité trenger forslag til nye kandidater til styret. Innstilling til nye styremedlemmer vil bli lagt 

fram for generalforsamlingen. Kunne du tenkt deg å stille, eller kjenner du til noen du vil anbefale? I januar 

vil komiteen sende ut informasjon til alle beboere med en oppfordring om å foreslå medlemmer til styret. 

Følg med i postkassen din for denne informasjonen og ta gjerne kontakt med valgkomiteen på 

valgstubberudlia@gmail.com dersom du har spørsmål. 

 

Dato for utsetting av container i 2020 

13. januar, 10. februar, 9. mars, 14. april, 11. mai, 8. juni, ingen konteiner i juli, 10. august, 7. september, 5. 

oktober, 9. november og 7. desember. Vi minner om at det ikke er tillat å kaste el-avfall, farlig avfall, glass 

og metall samt papir i containeren vi leier. Når vi kaster avfall i containerne som normalt skal leveres andre 

steder blir vi belastet med et betydelig straffegebyr. På sikt kan dette føre til at beboere får høyre 

fellesutgifter, så være vennlig å sorter avfallet før dere kaster det i containerne. 

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 

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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