
Informasjon fra styret i Stubberudlia borettslag  

til alle beboere. 

Januar 2018 
           Årets ordinære generalforsamling og frist for innsending av forslag 

Stubberudlia borettslag avholder ordinær generalforsamling 22. mai 2018, i aulaen på 

Trosterud skole, kl.18.00. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling. Forslag som 

andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen, må være styret i hende senest 16. 

februar 2018. 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. Forslag sendes til styreleder eller styret: styret.stubberudlia@getmail.no eller 

eivind.nordhaug@getmail.no. Postkassen utenfor styrerommet kan også benyttes.  

 

Søppel og byggavfall i oppgangene 

De aller fleste beboere gjør en formidabel jobb med sortering og korrekt håndtering av avfall. 

Imidlertid har vaktmesterne avdekket grove feil og store mangler i tv.vn 209 og 231 etter jul. 

Her er det blitt funnet byggemasse i søppelsjakta, gipsstøv og giftig byggavfall i høyblokkene. 

Det er ikke vaktmesters jobb å rydde opp etter beboerne hver uke. Vi har månedlig containere 

som blir utplassert i borettslaget (uke to i hver mnd.), så vennligst benytt dere av disse. Søppel 

skal også kastes i henhold til reglene. Gå inn på Oslo kommunes nettside 

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/, for mer informasjon om korrekt håndtering av 

spesialavfall. 

 

 Klage på bråk i forbindelse med oppussing 

Styret har mottatt en del klager på bråk i forbindelse med oppussingsarbeid i høyblokkene. 

Klagene er dessverre ikke spesifisert til én enkelt boenhet, ettersom lyd bæres godt gjennom 

betongen når noen borrer. Det er viktig at man tar hensyn og varsler sine naboer. I tillegg skal 

alle, uten unntak, følge husordensreglementet. Banking og borring i betong er ikke tillatt etter 

kl. 19.30 på hverdager, og skal overhodet ikke utføres på lør/søn ei heller helligdager.  

 

Tilbakemelding fra OBOS vedr. ISTA 

Som følge av ferieavvikling både hos OBOS og ISTA har våre varmtvannsavregninger blitt 

kraftig forsinket. Styret har purret siden november, og håper at beboere viser forståelse at det 

kan bli utsatt til og med mars. Vi beklager for ulempene dette måtte medføre våre beboere. 

 

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 leie fellesrommet. 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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