Østausa Borettslag

Gjennomføring av generalforsamling 2021
Det er vedtatt endring i borettslagsloven, som trådte i kraft 01.04.2021 og tillater digitale møter. Det er
lite som tyder på at det vil bli gjennomførbart med fysisk generalforsamling både til planlagt tidspunkt
28. april og også senere på våren/forsommeren. På bakgrunn av dette har vedtatt at
generalforsamlingen 2021 gjennomføres digitalt, på samme måte som i fjor.
Det sendes ut innkalling på papir på vanlig måte, og alle som har registrert bruker på «Min side» hos
Usbl vil få epost/sms når møtet åpnes for kommentering og spørsmål 28. april. Det blir da noen dager
med muligheter for kommentarer og spørsmål, og deretter noen dager til votering.
I tillegg til sakene som alltid behandles (regnskap, årsmelding, honorar og valg) vil styret fremme
forslag om salg av styrerommet i Micheletveien 38 N. Saken vil selvfølgelig bli fremstilt nærmere i
innkallingen til generalforsamling, men da møtet skal avholdes digitalt, med mindre muligheter for
diskusjon, vil vi lufte dette allerede nå slik at eventuelle spørsmål eller behov for presiseringer kan
meldes til styret.
Styret vedtok høsten 2020 å flytte styrearbeidet til Grendehuset, da styrerommet i 38 N ikke fungerte
godt til styrearbeid, spesielt for avvikling av styremøter. Etter styrets syn har det lite hensikt at
borettslaget etter dette beholder enheten, og det styret jobbet derfor videre med saken med tanke på
å foreslå salg av enheten i generalforsamling 2021. Styrets forslag innebærer at gevinst etter salg av
enheten vil gå direkte til nedkvittering av borettslagets fellesgjeld.
Se www.ostausa.no for brukerveiledning til digital generalforsamling.

Vask av garasjer torsdag 6. mai!
Årlig vask av garasjene vil gjennomføres torsdag 6. mai. Begge garasjene vil vaskes samme dag.
Nedre garasje må være tømt for biler innen kl. 8:00 og øvre garasje må være tømt for biler
innen kl. 12:00.

Hold trappeoppganger fri for gjenstander
Vi minner om at det ikke skal oppbevares sko, skostativ eller lignende utenfor inngangsdører eller
andre steder i trappeoppganger. Trappeoppgangene er rømningsvei og gangen skal være fri i tilfelle
utrykning (og fri ferdsel) for brannvesen.
Dette gjelder også lagring av gjenstander under trapp: Her ser styret at det tidvis samler seg opp store
mengder i mange oppganger. Det er sykler, akebrett, baller og annet som blir liggende under trapp.
Dette er ikke tillatt, og vi ber om at alle tar ansvar for dette og fjerner gjenstander plassert under trapp
snarest og senest innen mandag 12. april. Det som er liggende igjen her da, vil bli fjernet.

Påminnelse om søppelhåndtering
Vi må igjen be om at alle påser at søppel kastes i avfallsdunkene. Borettslaget har det siste året hatt
ekstra mange runder med containere, for å sikre at avfallet blir kastet der det skal, og også for å sikre
at fellesarealene holdes ryddig. Årsregnskapet viser at avfallshåndtering (utenom renovasjonsavgift)
kostet kr. 1000,- per andel i borettslaget. Dette bør kunne begrenses i stor grad, men det forutsetter at
alle tar ansvar for at det ikke settes søppel ved siden av avfallsdunker, i kjellerganger eller andre
fellesarealer, og også at avfallet som kastes i containere er tillatt. Borettslaget får bøter når det kastes
feil i containerne, og dette bør være fullt mulig å unngå.

Med vennlig hilsen
Styret i Østausa borettslag

8. april 2021

