Østausa Borettslag

Varsel om berammet generalforsamling 2021 og frist for å melde saker
Det vises til lov om burettslag § 7-4:
”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret
skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og
om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.
Østausa borettslag har berammet ordinær generalforsamling 28. april.
Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende
senest 15. februar 2021.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er
det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle
og ta stilling til saken.
Forslag sendes helst på e-post til styret på styret@ostausa.no. Eventuelt kan man legge forslaget i
styrepostkassen ved Grendehuset.
Styret ønsker primært å få gjennomført generalforsamlingen som fysisk møte. Dette må imidlertid
vurderes fortløpende ut fra de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak. Vi holder beboerne orientert om
dette underveis.
Oppdater/registrer epostadressen din!
Styret ønsker å få til en raskere og mer miljøvennlig informasjonsspredning til beboerne, og ber derfor
om at samtlige legger inn eller oppdaterer epostadressen som er registrert på «Min side» hos Usbl.
Eventuelt kan man sende en henvendelse til styrets epost med ønske om at styret oppdaterer
epostadressen i portalen.
Fakturaer og kreditnota fra Usbl januar-juni 2021
Det er sikkert flere som har stusset på at faktura for felleskostnader i januar var lavere enn tidligere, og
videre at man mottok kreditnotaer og deretter nye fakturaer for februar-juni. Dette skyldes en feil ved
faktureringen fra Usbl, da det ikke var lagt til nedbetaling av avdrag og renter til felleskostnadene.
Faktura for januar betales som den er, og kostnader til avdrag og renter for januar er lagt til februar for
februar. Denne er derfor noe høyere enn vanlig, og vi oppfordrer derfor de som har AvtaleGiro til å
sjekke at det ikke overstiger eventuell beløpsgrense og stanser betalingen.
Påminnelse om søppelhåndtering
Vi må igjen be om at alle påser at søppel kastes i avfallsdunkene. Dersom barn går ut med søppelet
må foreldrene påse at søppelet blir kastet som det skal. Borettslaget har container såpass ofte at dette
bør avhjelpe søppelhåndtering i stor grad, men vi ser at selv når det er container tilstede blir det satt
papiravfall ved siden av avfallsdunkene. Papiravfall skal brettes/pakkes slik at det blir plass til mer i
avfallsdunkene.
Henvendelser til styret skal gjøres skriftlig
Vi minner om at dersom du har noe du vil ta opp med styret, må dette gjøres skriftlig, enten på epost
eller ved brev i styrepostkassa. Dette for å sikre god saksbehandling. Styremedlemmer skal ikke
kontaktes på telefon, på døra, på butikken eller lignende. Dette er både slitsomt for styret og det er
også stor risiko for at saken eller spørsmålet som tas opp glemmes og ikke behandles. Alle
henvendelser skal skriftlig.

Med vennlig hilsen
Styret i Østausa borettslag

