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Informasjon fra styret i Stubberudlia borettslag  

til alle beboere. 

APRIL 2019 
GENERALFORSAMLING 14.MAI 

Minner alle beboere om kommende generalforsamling, 14.mai kl. 18.00 – på Trosterud skole, 

aulaen. Det er parkeringsmuligheter utafor aulaen, og ellers er det kort vei til Haugerud T-

banestasjon. Det er viktig at flest mulig møter opp, ettersom vedtak som fattes på 

generalforsamlingen er bindende og berører absolutt alle beboere. Bli med og påvirk 

borettslagets framtid! 

DUGNAD 24.APRIL – KLOKKEN 17.00 – TV.VN 249 

Kjære beboere, det er atter tid for å gjøre uteområdet pent og ryddig før sommeren kommer 

for fullt. Vi har alle glede av å ha et flott og fint uteområde. Vaktmesterne jobber iherdig året 

rundt for å gi oss alle en triveligere hverdag, men de trenger også vår støtte og hjelp. Ingen 

kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Ta gjerne med barna, men husk at barn skal ha foresatte 

tilstede. Vaktmesterne er ikke barnevakt. Vaktmesterne stiller opp med nødvendig utstyr. Vi 

starter dugnaden KLOKKEN 17.00 – VED TVETENVEIEN 249. Jobber du sent den dagen? 

Det går fint! Kom når du kan! 

 

HUND SKAL VÆRE I BÅND – EN TRIVELIGERE LUFTETUR FOR ALLE 

Kjære hundeeiere og andre hundeglade beboere, i vårt borettslag skal hunder gå i bånd. Det er viktig at 

alle hundeiere følger husordensreglene i vårt borettslag og påser at de har registrert hunden eller andre 

husdyr til styret. Vi har fått klager over aggressive hunder som luftes uten bånd. Klagene blir registrert 

og i ytterste konsekvens vil OBOS juridiske avdeling ta hånd om disse, og pålegge andelseier ut av 

borettslaget. Alle angrep utført av hund skal politianmeldes ettersom dette er en straffbar handling. 

 

TEPPER OG ANNET TØY SKAL IKKE HENGE UT AV BALKONGEN 

Det er meget fristende å henge tepper og annen tekstil ut av balkongen, men dette er strengt forbudt i 

vårt borettslag. Tepper som faller ned fra flere etasjer kan skade et barn for livet. Vi har nulltoleranse 

for slikt, ettersom det fins flere stativer hvor man kan både banke, riste og henge opp tepper i 

uteområdet.  

RØYKER DU? VENNLIGST BRUK ET ASKEBEGER! 

Røyking er skadelig på så mange måter, både for kroppen, men også naturen. Vaktmesterne må bruke 

utallige timer med å koste opp røyksneiper som kastes ut av balkongene eller som samles seg utafor 

blokkinngangene. Vi er også heldig som har en ildsjel i borettslaget som har plukket opp disse 

miljøgiftene på fritida si. Men NOK er NOK. Røyker du? Ja, da tar du også ansvar for sneipen din. 

Bruk et askebeger, få deg et nikotinplaster eller jobb med å ikke «knipse» sneipen ut over balkongen 

slik at dyr, barn og alle oss andre må leve i avfallet ditt. 

              

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.  

 

 

Vi ønsker alle våre beboere en supergod påske!  


