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Generalforsamling 2018

Parkering -

er 16.04. Kl 1800 - i Skårer Kirke

Flere spør: Hva er fellesgjelden nå?
Fellesgjeld er nå ca kr 340.000 for 3- 4
roms

Maks 25 min for av og pålessing ved
oppgangene. Urskive skal være i fronten
og den skal stille presis.

Snøen er en utfordring for alle, vi får
Vårtromsprosjektet er
ferdig – Medio april
startes nytt prosjekt:
Omtekking av tak
Ferdig med ene og i
gang med det andre.
Medio april går neste
store prosjekt i gang
og det forventes ferdig
september 😊
Det vil bli stillas på alle
blokker – sikkerhet er
viktig. Vi legger ut informasjon fortløpende
på siden.

nesten daglig henvendelser om at noen har
parkert på feil plass.
Dersom du sender en SMS til 2282 og
skriver reg nummeret, eks AB12345 får du
en tilbakemelding med bileiers navn, da
kan du ofte finne mob.nr til eieren og få gitt
beskjed.
Det går også an og ringe Smart Security og
få tillatelse til å bruke gjesteplassen, men
da ilegges den som parkerer feilgebyr.
Det som ikke hjelper er å ringe styret:-)

Ny servant – garanti eller
ikke garanti - se
http://www.skarerasen2.no
/brukerveiledninger/badero
msmoebler-servant/

http://www.skarerasen2.no/prosjekter/
Vi er snart klar med firma og kontrakt.

Vårens dugnad blir onsdag 9.mai –
Elbil - Garasjer og ladestopler
På møtet i fellesstyrets garasjeutvalg
onsdag 07.03 måtte utvalget skifte gir.
Muligheten for å lade elbil i garasjene er
foreløpig lagt på is.
I rapporten som ble utarbeidet av EDA er
en stor misforståelse og det er bare lite
«overskudds-strøm» Vi skifter gir!
Inndrar – foreløpig – 2 ekstra
parkeringsplasser fra oss og 3 fra
Skåreråsen 3 brl og setter opp ladestolper
ved de 5 plasser.
Det vil ikke bli faste plasser, men tanken at
de skal kunne brukes etter behov.
Vi kommer tilbake med flere detaljer når vi
vet mere.

samme dag som Skåreråsen 3, og vi vil
prøve ikke bare å få gjort en god jobb også
å få en hyggelig prat med naboen.

Klager
Vi gjør igjen oppmerksom på at vi behandler
ikke klager som legges ut på facebookgruppen.
Har du noe du vil klage til styret over må det
sendes skriftlig. Du finner skjema på :
http://www.skarerasen2.no/styret/
facebookgruppen
«Skåreråsen 2 borettslag for våre beboere»
Det er her du kan følge de små daglige
sakene fra andre beboere og vi oppfordre deg
også til å melde deg inn i «Skåreråsen – vi som
bor her»

Det blir møte med Norsk Elbilforening i
begynnelsen av mai.
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