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Lystenning og grøtfest 1. søndag i advent!  
Styret ønsker velkommen til lystenning og grøtfest 1. søndag i advent, søndag 28. 

november, kl. 16:45. Tut & Blæs kommer og spiller for oss, og vi håper så mange 

som mulig har anledning til å delta. Oppslag med påminnelse om arrangementet 

kommer når det nærmer seg, følg også med på hjemmesiden www.ostausa.no for 

info eller oppdateringer. 

 

 

Regler for utleie av leilighet 

Styret har den siste tiden mottatt enkelte henvendelser angående mistanke om utleie 

av leiligheter, og spørsmål til om dette er søkt styret. Styret har tatt kontakt med dem 

det gjelder, og vil samtidig minne om regler for utleie i borettslaget. Reglene følger av 

borettslagets vedtekter punkt 4-2. I korte trekk:  

all utleie skal søkes styret, og både utleien som sådan og leietaker skal godkjennes 

av styret.  

 

Ta gjerne kontakt med styret dersom du har spørsmål til dette.  
 

 

Status prosjektering av balkongrehabilitering  

Som tidligere informert har styret engasjert Usbl Prosjekt som prosjektleder i 

forbindelse med balkongrehabiliteringen. De har nylig sendt over 

tilbudsforespørselen som vil sendes ut til høring i styret, og fremdriftsplanen er per nå 

som følger: 

• Uke 46: Tilbudsutsendelse til entreprenører 

• Uke 50: Vurdering av tilbud og kontrahering 

• Kontrahering med entreprenør i løpet av Januar. 

• Oppstart arbeider mars/april eller så snart været tillater. 

 

Vi har forstått at det er flere som ønsker nærmere informasjon om dette, og at det 

generelt er ønske om at styret kaller inn til et beboermøte snart. Styret er helt enig i 

at det hadde vært nyttig med et beboermøte, men at det er mest gunstig å gjøre dette 

rett over nyttår. Vi vil da ha bedre oversikt over omfang, praktisk gjennomføring, 

kostnader osv.  

 

Ikke nøl med å ta kontakt med styret dersom det er spørsmål til dette eller annet, vi 

nås både på epost styret@ostausa.no eller du kan legge lapp i postkassen på 

Grendehuset.  
 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Østausa borettslag 

styret@ostausa.no  
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