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Obs! Tillegg til husordensreglene
§11 Postkasser
Utdrag «Postkassene tilhører fellesarealet og skal
se ryddig og
ordentlige ut».
Vi ønsker å pynte
på våre postkasser
- bestill nytt skilt
– kostnadsfritt -nå!
Send bestilling med alle navn til
post@skarerasen2.no – har du bestilt og ikke fått?
Da har vi gjort en feil, vennligst bestill igjen

Bestilling av låsebrikker – nøkler
Fra bestilling til levering – minimum en uke,
men kan ta lengre tid.
Fra 01.10 øker prisen på brikker
og nøkler til kr 300.-

Sorteringsguider - Kildesortering
Her finner du sorteringsguider på ulike språk.
Det er enkle illustrasjoner på hva du skal
sortere hvor. Lenke til alle språk
https://www.roaf.no/kildesortering/sorterings
guider/
H.M.S. 1
Ventilasjon i
leiligheten
Nå kommer tiden da det
er viktig å holde alle
lufteventiler og
spalteventiler på topp av
vinduer åpne.

H.M.S. 2

Garasjer – sikringen slår seg ofte ut
Det tilsier at det er et overforbruk.
Vil oppfordre derfor igjen alle som har autoåpner på porten til alltid å ha nøkkelen
med😊
Vi jobber med forslag for å lade bil i
garasjene og her må garasjeeierne med, det
er de som skal betale😊
Vi ber SÅ3 om å oppnevne G-utvalg så fort
som mulig. Garasjeeiere vil få løpende info
via e-post og oppslag på garasjene 25 og 48
https://www.skarerasen2.no/nyheter/lader-duelbilen-ulovlig-28092021/

Budsjett 2022
Vi er i mål. Det blir en liten økning fra
01.01.2022 – dette pga at vi har krevd for lite
på TV-Internett og vi må øke månedsprisen
med kr 49,Vi har IN-lån og dvs at når rentene går opp
gir det umiddelbart utslag for oss – men
foreløpig har vi ingen info om økning.
Forsikring er ennå uklar – kommer ikke på
plass før desember 😊 men styret ser lyst på
neste års budsjett.

De fleste vannskader skjer på kjøkkenet
Har du husket å sjekke
varmtvannsberederen? Jevnlige sjekker
minsker faren for vannlekkasje.
Hvor gammel er din
varmtvannsbereder?
Nøyaktig hvor lenge en
varmtvannsbereder vil
vare er vanskelig å gi et
eksakt svar på, men
ekspertene sier at det
er anbefalt å bytte når
den har rundet 20 år.
Obs obs!! og ved lekkasjer; det er ikke sikkert
forsikringen dekker lekkasjer fra en gammel
bereder.
Og husk vi har en egenandel på kr 20.000

For sjekk av alle de andre punkter i
leiligheten din – se det HMS-skriv vi la i alle
postkasser 21.09.

Vi oppfordrer alle våre beboere til å bli
med i vår Facebookgruppe
«Skåreråsen 2 borettslag - for våre
beboere»
Facebook har gjort endringer – du må selv søke
opp gruppen og be om medlemskap - så lukker vi deg inn.
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