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November 2018 
Økning av parkeringsplassleie med 15% 

Styret har vedtatt at parkeringsplassleien økes med 15% fra 1. februar 2019. Dersom 

du ønsker å si fra deg plassen, vennligst ta kontakt med OBOS – som videreformidler 

denne beskjeden til vårt trafikkutvalg.  

 

Elbil-ladestasjoner for beboere og gjester 

Det ble på Generalforsamlingen vedtatt at borettslaget skulle opprette ladestasjoner for 

beboerne. Innen jul, får vi minimum 10 elbil-ladere. Disse er semihurtige 

ladestasjoner, men har innebygd kraftregulering, slik at strømkapasiteten vil variere, 

avhengig av antall brukere. Mer info. om laderne, kjøp av brikke, vilkår for bruk etc., 

kommer fortløpende. Det er forbudt å benytte seg av plassene før styret har gitt et 

klarsignal – og det vil bli gitt parkeringsbot til parkerte biler som er til hinder. 

 

Banking og risting av tepper ut av balkongen 

Vi har fått flere klager om at enkelte beboere rister og banker teppene sine utafor balkongen 

sin. Her er det spesielt enkelte beboere fra Tvetenveien 205, 207 og 243 som er syndere. Det 

er også observert lignende fra høyblokkene, hvor også tunge tepper har falt rett ned på 

bakken, og kunne ha gjort stor skade på voksne, barn og dyr. Dersom du føler et sterkt behov 

for å riste og banke teppet ditt rent, vennligst heng teppene opp ute (ikke ut av balkongen). 

 

Leie av fellesrommet og Veslestua 

Fellesrommet og Veslestua har fått nye leiepriser. Dersom du skal leie fellesrommet for en hel 

helg fra januar 2019 – er beløpet nå på 2000,-. Leien av Veslestua, en hel helg, er nå på 1000,- 

også fra januar 2019. Depositumet er uendret. 

 

            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.  

 

OBS! Styrekontoret er stengt mandag 12.november i forbindelse med regnskap- og 

budsjettmøte. 

http://www.stubberudlia.no/

