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Det går mot sommerferie

Bestille låsebrikker og nøkler

Og her er en liten oppdatering

Nå bare mot forhåndsbetaling – Vipps 😊

Styret: Stian Dalberg er i
tidsklemme og trekker seg ut,
vi takker for innsatsen og
ønsker varamedlem Amanda
Ericsson velkommen som
styremedlem.

Prosjekt Tak er i rute – det vil bli
arbeidet hele sommeren om enn med et par
mann mindre . Skårerlia er ferdig.
Våre seniorer utnytter at det er stillas og
tar brannstigene ned.

Elbil – ladestolper
Vi har mottatt rapport fra Norsk
Elbilforening – det blir et møte i aug/sept
der vi må bestemme veien videre frem og
få sendt ut en anbudsinnbydelse.

Parkeringsplasser
minner om at våre p-plaser bare er ca 500
cm lange og 250 cm brede, så å kjøpe en
bil som er 220 cm bred 519 lang er ikke
lurt. Den kan faktisk ikke parkeres der!
Vi har parkeringen sammen med
Skåreråsen 3 og vi kan ikke lage større
plasser eller skaffe plasser til de som har to
biler, Hver andel har en biloppstillingsplass og det er enten garasje eller vanlig
uteplass.

Besøkende med H C-kort
som har behov for parkering i
nærheten av inngangene !
Andelseier må alltid innhente
dispensasjon fra styret.

Nye kjellerdører –
I skrivende stund mangler det en dør. Alle
lås er kodet og oppgangs beboere har
brikke til begge kjellerdører i oppgangen.
Har du sjekket at dine brikker låser opp de
nye kjellerdører? og til det vaskeri du
vanligvis bruker?

Vi mangler blokktillitsvalgt
i Skårerlia 20-22.
Kunne du ha lyst å yte en liten innsats for
dine naboer? Ta vennligst kontakt med
styreleder

Nye entredører
Ser din dør slik ut? Da er det på tide å bytte
😊
Alle har fått tilbud i
innboksen Har dere tenkt å
kjøpe ny
entredør så
er det et
godt tilbud
som borettslaget gir.
Laget kan forskuttere
beløpet som da skal avdrages på 36 måneder – ca kr
500.- pr måned
Se hele dokumentert her
http://www.skarerasen2.no/media/2138/en
tredoerer-tilbud-andelseier-2018-05-v4.pdf

Kontoret er sommerstengt.
Siste åpningskveld er 9.juli
- vi er tilbake 13.august –
Å få skrevet ut parkerings- dispensasjon
i denne periode avhenger av om styre/
blokktillitsvalgte er hjemme eller på ferie.
Så ikke vent,
vi sitter ikke og venter på deg!
Hold deg oppdatert. Les mer på
www.skarerasen2.no
Vi henviser til siste oppdateringer på
forsiden og på Siste nytt og bare småting.
Så er resten opp til deg
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