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internett abonnement fra 01.01.2018
Viser til rundskriv 05.09 – vi har fått ett
negativt svar – og ellers bare mange
positive henvendelser.
Dermed blir det kollektiv internettabonnement Håper å kunne sende flere detaljer
sist i uke 41

ventilasjon – det betyr at en elektrisk vifte
f.eks på kjøkken eller bad ødelegger
ventilasjonen for de
andre 3 leiligheter som
er koblet på denne
ventilasjons
kanal. Har du satt opp
elektrisk vifte kan du
derfor bli erstatningspliktig til dine naboer
og viften må fjernes

Elbil - lademuligheter – laber interesse

Vårtromsprosjektet er i rute

på spørreundersøkelse. Vi ser fremover og
jobber videre. Har vi noen beboere som har
vært med å igangsette et slik prosjekt annet
sted? ta vennligst kontakt med styreleder.

Vi er litt mer enn halvveis og vi er veldig
fornøyd med både fremdrift og oppsatt
budsjett 😊

Kall det bare en aktiv høst –
det er det det er 😉

Canal digital CD– Vi tegner kollektiv

Avfallsbrønn
Steinbakken Entreprenør AS er valgt. Det
blir oppstart medio november.

Ny takpapp- på blokkene.

Vi undersøker hvem som kan bli prosjektleder følge opp og gjennomfører dette
arbeidet. Vi ønsker prosjektet igangsatt
snarest.

Innhente tilbud på inngangsdører til
oppganger, kjellerdører og entredører for de
som ønsker dette. Tilbudsfasen er
igangsatt.

Ventilasjon – i leilighetene
Vi trodde det var helt klart for alle:
Det er ikke lov å koble elektriske vifter til
avtrekkskanaler på kjøkken, bad eller wc.
Våre blokker er bygget med naturlig
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Budsjett 2018

- det er ikke bare

statsbudsjettet som skal bli klart i oktober –
det gjelder også for vårt budsjett
Når våtromsprosjek-tet
er ferdig vil
det bli
beregnet
ny
månedskostnad for det nye lånet. Vi håper
dette kan bli klart i april mai og tre i kraft
fra 01.07.2018

Som vanlig er styrekontoret åpen hver
mandag fra kl 1800- 1900 og er du ikke
medlem av facebookgruppen
«Skåreråsen 2 borettslag - for våre
beboere»
oppfordre vi deg til å
melde deg inn.
Det er her du kan følge
de små daglige sakene
Nyhetsbrev henges på oppslagstavlene og sendes iht vår e-postliste

