Østausa Borettslag

Generalforsamlingen 2020 avholdes digitalt
Styret har vedtatt at årets generalforsamling avholdes digitalt i perioden 25.-29. mai. Det
er gitt midlertidig unntak fra kravet om fysisk oppmøte og forhåndsgodkjenning til elektronisk
kommunikasjon i forskrift hjemlet i koronaloven. Styret hadde håpet at det ville bli mulig å
gjennomføre møtet fysisk, men kan ikke se at det lar seg gjøre før sommeren slik situasjonen
er.
Det sendes ut ordinær innkalling til andelseierne i forkant, hvor det også legges ved
brukerinstruks til den digitale portalen. Brukerinstruksen ligger også tilgjengelig på
borettslagets hjemmeside.

Nye lamper i garasjene
Bygårdsservice har montert nye lamper i nedre garasje, og skal videre montere tilsvarende
lamper i øvre garasje. Styret er veldig fornøyd med resultatet og håper beboerne også

Arbeid i øvre garasje
Det har vært et gjentakende problem med vannansamling i innerste del av øvre garasje.
Styret vedtok i vinter å utbedre dette. I første rekke ble asfalten pigget opp. Videre må vi
vente på større nedbørsmengder, slik at ingeniøren som skal gjøre neste steg av jobben får
et godt inntrykk av hvor vannet kommer fra. Betongen blir deretter inseminert, og det blir til
slutt lagt på nytt dekke.
Eiendeler som følger leiligheten og som skal overlates til eventuelt ny eier
Det er enkelte ting som er viktig å huske på at følger leiligheten og skal overleveres til neste
andelseier. Det skal være en optisk røykvarsler og brannslokkingsapparat (pulver) i
leiligheten. Nøkkelbrikker og postkassenøkkel, samt gjesteparkeringskort og flagg skal også
overleveres til ny andelseier.

Papiravfall
Det er fortsatt et problem at enkelte ikke komprimerer papiravfallet sitt før de kaster det i
avfallsdunkene. Dette gjør at papirdunkene blir fulle svært fort, og det flommer over av
søppel. Vi minner om at dersom det ikke er plass til avfallet, skal dette ikke settes ved siden
av avfallsdunkene, men enten lagres til det er plass i avfallsdunken eller kjøres bort og
kastes på gjenvinningsstasjon.
Styret har for øvrig vedtatt å montere lås på dunkene, da den ene dunken for kort tid siden
ble skadet som følge av at noen hadde dratt av hovedlokket.

Mating av fugler
Vi minner om at det i henhold til husordensreglene er forbud å mate fugler eller andre ville
dyr.
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