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Farlig avfall
Lørenskog kommune samler inn farlig
avfall. Kommer til oss mandag 06.06
 til Skårer Terr 4-6 fra kl 1800 til kl 1820
 til Skårerlia 22 fra kl 1830 til kl 1850
Her kan du ble kvitt malingsrester, lim og
lakk, batterier, gamle telefoner og andre
miljøfarlige ting (ikke hvitevarer)

Vår egen traktorhenger kommer
Se oppslag i oppgang. Og følg anvisning.

TV-signaler

Altanvinduer
Har du husket å rengjøre sporet i vinduene.
Se brukerveiledninger på
http://www.skarerasen2.no/51144/Side/Vedlike
hold_- altanvinduer_og_vanlige_vinduer

Du kan også se brukerveiledningen på
styre-kontoret.

Ventilasjon i leiligheten – er utrolig
viktig.
La derfor ventiler stå åpne for å unngå
dårlig lukt, fukt på vinduer og mugg på
vegger. Å varme opp fuktig luft krever mye
mer energi enn å varme opp frisk luft

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

Callingen (ringeklokke)

Husordensregler er nå oversatt til

HMS

tyrkisk og engelsk. Vil bli lagt ut på våre
hjemmesider sist i juni.

Parkering
Gjesteparkering er til gjester. Beboere vil
bli ilagt gebyr.
Evt klager på parkeringsgebyr skal rettes til
Smart Security. Send gjerne kopi til styret
via post@skarerasen2.no

Garasjer
Skal vedlikeholdes av eierne. Styret har
gått en runde. Noen garasjer skriker etter
beis. Eierne vil bli tilskrevet, med pålegg
om vedlikehold. Dersom dette ikke blir gjort
iht brev, vil styret bestille malerfirma på
eiers regning. (Mottatt tilbud er på min kr
2.600)

Nye vinduer
Arbeidet er igangsatt. Gamle markiser kan
ikke settes opp på de nye vinduer. Det er
ikke lov å legge søppel i ByggTeams grønne
konteiner

Facebook

– dersom beboere forsøker å åpne
callingen ved inngangsdøren (ute eller inne)
vil de få reparasjonsregning tilsendt.
Den er aldri mindre enn kr 2.500

Varmtvannsbeholder
er ment å holde 15-20 år! Går det galt er
det du som må erstatte alle skader og
egenandel på forsikring.

Våtrom. Dersom ny lov ikke følges, blir
ingen kostnader refundert fra borettslaget

Fellesrom i kjeller
Det er ikke lov å sette gamle møbler,
hvitevarer eller annet i fellesrom i kjeller.
Dette skal kjøres bort, og det er du som
eier som skal sørge for dette.
Elkjøp har konteiner og det er gratis å
levere hvitevarer, datautstyr etc
Vi igangsetter en rydderunde for å fjerne
gamle sykler som ikke er i bruk. Dersom
syklene ikke blir merket med navn vil de bli
fjernet. Det kommer oppslag i oppgangen!

www.skarerasen2.no
Vi er i gang med oppdatering av
hjemmesider. Håper å bli ferdig til 25.juni

” Skåreråsen - vi som bor på Skåreråsen” gruppen er åpen for alle!
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