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Ny vaktmester
Frode Gran Service tar over
vaktmestertjenesten fra 1.juli
Firmaet vil være her på onsdager.
Leif Nordby blir vår faste vaktmester.
Her i sommertiden har firma, dersom det blir
veldig vått, fått tillatelse til å klippe gress på
lørdager mellom kl 0900-1600
Ser du noe som er feil og må gjøres i din blokk? ta
kontakt med blokktillitsvalgt eller send sms til
styreleder.
Om noe uforutsett inntreffer og du får bruk for
håndverker!
Elektriker, rørlegger eller hva som nå skjer!
firmaet kan hjelpe.
Kontor og vakttelefon – 24/7/365 : 22 90 61 90
service@fg.no
www.fg.no
Dersom vaktmester utfører arbeid i en leilighet er
det på eiers regning.

Nyhetsbrev pr e-post
Vi har nå samlet over 70 e-post adresser og
sender ut e-post når noe nytt legges ut på våre
hjemmesider.
Har du ikke fått e-post fra oss i månedsskifte
juni/juli , har vi ikke din e-post adresse.
Send den til styreleder@skarerasen2.no

året har gått, tilbakebetale de som har beiset sin
garasje Dette er tungvindt og koster både
penger og tid. Vi håper at alle vil ta det ansvar de
har.

Brannvern
Vedlikehold av brannslukker
Det skal være minst 2 røykvarslere og 1
brannslukker i hver leilighet. Ved salg skal utstyret
følge leiligheten. Andelseier er ansvarlig for at det
er i leiligheten og at det fungerer.

TV-signaler
Spørsmål om dekodere, programkort og
kanalpakker: Canal Digital 06090
Servicetelefon Feilmeldinger - TV-signaler:
Optonet 95 17 90 64 / 95 17 90 64
www.optonet.no

Altanvinduer
Her har vi dårlige nyheter. Vi er tilbake til
der vi var i fjor i august, kan ikke finne
noen som kan reparerer vinduene.
Etter ferien vil vi prøve nye veier. Store
kostnader kan påregnes.
Se brukerveiledninger på
http://www.skarerasen2.no/51144/Side/Vedlike
hold_- altanvinduer_og_vanlige_vinduer

Du kan også se brukerveiledningen på
styrekontoret.

Nye vinduer
Evalueringsskjema vil bli delt ut. Det er viktig at du
svarer. Får vi ingen svar, vil vi på din andel skrive
at alt er OK og du overtar ansvar og senere
vedlikehold.
VI må også minne om at vinduer ikke er
vedlikeholdsfrie – og vedlikehold er andelseiers
ansvar.

Beising av garasjer
Noen har blitt pålagt å beise. Dersom dette ikke
blir utført vil det bli bestilt malerfirma og regning
sendes garasjeeier
Om det blir problemer med dette, er vi nødt til å
sette opp leien for alle til kr 350.- pr md og så når
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Kontoret er stengt fra 05.07
åpner igjen 01.08.
Styret har – som alle andre – ferie. Den
beste måten du kan kontakte oss på er epost: post@skarerasen2.no eller send sms
til styreleder 48 24 87 95.

