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Installasjon av infrastruktur til ladbare biler 

Vi minner om bestilling av ladeboks. Oppstart for installasjon av infrastruktur begynner i slutten av uke 

46. Litt forsinkelse ble det, da vi måtte vente på at GET skulle komme og installere nett i begge 

garasjeanleggene våre. De eksisterende ladeboksene ute vil bli fjernet, slik at alle som ønsker 

lademulighet til bil må selv bestille og bekoste installasjon av ladeboks fra Lefdal Installasjon. Det vil 

bare være mulig å kjøpe boks via Lefdal som de igjen installerer. Bestillingsskjema finner dere på våre 

nettsider.  De som velger å kjøpe ladeboks blir belastet for selve boksen + installasjon (kr. 21.000,- 

inkl. mva.). Forbruk av strøm måles kvartalsvis og faktureres den enkelte etter måling. Det vil også 

tilkomme kr. 200,-/måned i tillegg for leie av garasjeplass med ladeboks. Det vil si at den som velger å 

installere ladeboks i garasjeanleggene betaler kr. 600,-/måned + strømforbruk. Leie av uteplass vil 

koste kr. 450,-/ måned + strøm. Det ble i beboermøtet gjort oppmerksom på at det ikke er tillatt å 

kjøpe eller installere ladeboks gjennom andre aktører enn Lefdal Installasjon. Samtlige 

bestillinger skal gå via styret på styret@ostausa.no 

Styret har vært i kontakt med USBL og alle som ønsker kan få betale ladeboks 

via felleskostnadene har mulighet til det. Dette vil si at vi høyner husleien til de 

som kjøper boks med kr 1750,- i 12 måneder.   

P-service 

Styret har hatt møte med P-service som er vår nye leverandør for drift av parkeringsplassene i brl 

vårt. Det vil bli satt opp nye parkeringsskilt i hele borettslaget. Dette pga slitasje på de skiltene vi har i 

dag samt gammel logo. Det vil også bli delt ut ett P gjestekort til hver leilighet/ andel. Dette slik at dere 

ikke behøver å ta kontakt med styret hver gang dere får besøk. Disse kortene skal ikke benyttes av 

andelseier, da vil dere bli ilagt bot. Hvis du er så uheldig å mister dette kortet vil det koste kr. 500 for et 

nytt. Ser vi at dette kortet kopieres eller misbrukes vil det ikke bli utstedt nytt kort. 

Gjester kan parkere inntil 72 timer. Dette gjelder kun motorkjøretøy under 3500 kg. Etter 72 timer må 

kjøretøyet fysisk være borte i 7 dager før gjesteparkeringen kan benyttes igjen, ellers vil kontrollavgift 

bli ilagt. Andelseiere som har gjester med behov for parkering over 72 timer, må innhente tillatelse fra 

styret slik som før. Minner også om at all parkering innenfor bommene er forbudt. Kun av-⁄pålessing er 

tillatt, og kjøretøyet skal fjernes igjen så raskt som mulig. Kontrollavgift blir ilagt etter 15 minutter. Se 

hjemmesiden for parkeringsbestemmelser. Det vil også bli lansert en parkerings App på hjemmesiden 

vår, men denne er ikke tilgjengelig per dags dato. Styret sender ut dato for lansering samt 

bruksanvisning når denne er tilgjengelig.   

 

 

Styreleder i permisjon 

Styreleder Gina Borgersrud går ut i svangerskapspermisjon i starten av oktober, og blir borte til starten 

av mars. Nestleder Tom Robert Strand går i perioden inn som fungerende leder og 1. vara Terje 

Svendsen går inn i styret som ordinært styremedlem. Det vil ikke bli utbetalt honorar til styreleder i 

perioden. Honorar til styret for øvrig legges frem for godkjenning i ordinær generalforsamling våren 

2020.  

 

 

Ta kontakt med styret på epost styret@ostausa.no om det skulle være noe.  

Telefonoppringninger og SMS til mobil 90996102 vil ikke bli besvart da mobilen nå er avviklet.  
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