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Parkeringsplassene

Altaner





Obos klargjør anbudsinnbydelse
De vil deretter komme med en
anbefaling og vi kommer til å velge
leverandør begynnelse sept.
Det er stadig håp om at arbeidet kan
igangsettes i år
Taket i 4.et.
Elendig arbeid
er avdekket
Vi advarer på det
sterkeste mot å
bruke Windoor
til noe arbeid 

Refinansiering og nytt lån
 Handelsbanken har gitt oss et godt
tilbud, så vi flytter våre lån fra DNB til
Handelsbanken 



Det er foretatt reparasjoner av mange
store hull

Fotballbanen


Felles fotballbane er under ”oppussing ”
Det vil bli netting for begge kortsider.
Vi ber om at foreldre vil fortelle barna
at det koster mye å oppjustere en slik
bane og at alle kostnader betales av
andelseierne

Seniorlaget




Har malt grunnmur i Skårer Terr 6-10
og 12-16
Er i gang med å male alle
postkassevegger
På arbeidslisten står:
o
o

Reparasjon - beising på lekeplasser
Tetningsliste under alle
oppgangsdører

Driftskapital – bedre rente


Vi flytter en del penger fra vår
driftskonto i Nordea (som vi har via
Bori) til Landskreditbanken.
Vi går fra 0,3% pa til 3,4% pa.:-)

Individuell nedbetaling av
fellesgjeld



Styret informerer beboerne når
ordningen er etablert og klar til bruk.
Andelseier må inngå en særlig avtale
med borettslaget v/forretningsfører, før
innbetaling kan finnes sted.

Sandkasse


Vårt borettslag vil igjen forsøke å lage
en sandkasse. Den blir nedenfor
flaggstangen. Det er de som eier katter
og hunder som må passe på at dyrene
ikke bruker den som do ;-)

Lekeplassen ved Skårerlia og Skårer Terrasse 22


Ny sklie er bestilt
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Miljøbilen fra Lørenskog Kommune /RagnSells
kommer til oss onsdag 29.aug.
Skårer terr 4 kl 1800-1820
Skårerlia 22 kl 1830-1850
her kan du bli kvitt alle små elektriske
apparater, lamper etc

God sommer
Styret ønsker alle en fin sommer – kontoret
er stengt fra 03.07 og åpent igjen fra 06.08
I juli måned kan du kontakte oss ved å
sende SMS til 4824 8795 eller e-post til
post@skåreråsen2.no

Facebook
Skåreråsen - vi som bor på Skåreråsen
blir holdt oppdatert med småting som skjer
i borettslaget
Dette nyhetsbrev sendes også på e-post til
alle vi har adresser til

