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INFORMASJON FRA STYRET I STUBBERUDLIA BRL. TIL ALLE BEBOERE 

Februar 2019 
Innkalling til beboermøte, 8.feb kl.17.00 

Styret trenger sårt beboeres innspill og ideer i forbindelse med arbeid om å kartlegge 

vedlikeholdsbehovet i borettslaget og sette opp en god framdriftsplan for de neste 5-10 årene. 

Dine tanker og ideer om borettslaget er viktig for styret, og vil hjelpe styret med å ta de 

riktige prioriteringene framover. Møt opp kl. 17.00, på fellesrommet i tv.vn 199 (u.etg) 

8.februar 2019.  

Det er i hovedsak følgende momenter som står på agendaen: 

- Bytting av alle ytterdører i lavblokkene 

- Bytting av callingsanlegg i både lav- og høyblokker 

- Bytting av postkassene 

- Asfaltering av oppsmuldret asfalt 

- Maling av ytre fasade 

- Maling av oppganger 

- Utbygging av garasjeanlegg 

- Fullføre rehabilitering av rørsystemet i tv.vn 253 

- Rekruttering til styret 

Økning i a-konto varmtvannsbeløp for enkelte beboere 

Alle beboere som har fått en ekstra regning på over 1900,- vil få en økning i a-konto hver måned fra 

og med 01.april 2019. Dette fordi vi ser at flere sliter med å betale den store regningen årlig, i tillegg 

til at det ikke er rettferdig mot alle andre beboere at borettslaget skal forskuddsbetale denne gjelden. 

Det binder våre midler, som burde gå til vedlikehold og annen drift. Økningen vil variere fra kr. 500-

700 hver mnd., avhengig av hvor stort overforbruket har vært. Er man flink og får ned forbruket for 

neste periode, kan denne økningen reduseres igjen. Tips til sparing: https://www.huseierne.no/hus-

bolig/tema/bolig/10-tips-for-a-spare-vann/  

 

            Årets generalforsamling og innsending av forslag 

Årets generalforsamling holdes 14. 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 1.mars. Forslag kan sendes per post, email 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.  

 

 Til alle el-bilister med ladekort 

Energiplan AS er i ferd med å utvikle et program/app som skal varsle brukerne om når bilen er full-

ladet, og gi brukerne god oversikt over forbruket deres. Den kommer snart, og Enerigplan ber derfor 

alle brukere om å informere dem om email- eller telefonbytte om dette inntreffer ellers får de ikke 

nødvendig 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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