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Så den årlige pekefinger
Det blir kaldt og mange stenger ventilene og det
blir feil! La ventilene stå åpne – luft din leilighet
og unngå fuktig luft, sopp, mugg og sykdom!

arrangementer i Skårer Kirke og de trenger
plassen sin selv og «4 time’n» slår også inn.
Så vi anbefaler allerede nå at du finner et
alternativ til hvor du kan plassere bilen.

Bunnledninger – fornying

Eksplosjonsfare
Det er strengt forbudt å ta
inn i trappen i kjeller eller
kjellerboder gass, brennbar
væske som bensin, diesel,
parafin, rødsprit, aceton o
lign

Arbeidet startet opp 23.09
og skal være ferdig 08.11 –
informasjon blir gitt etter
hvert som arbeidet går frem

Fremdrift Elbilprosjekt del 1

Rentene går opp – igjen.
19.09 ble renten igjen satt opp med 0,25%.
Vi har IN lån så dette vil bli regulert automatisk
når banken har sagt sitt
ca kr 65.- pr md.

Urskive – betalingsbrikke fra Fortum «Charge &
drive»
Husk du må registrere deg via styret for å kunne
ta plassene i bruk.
http://www.skarerasen2.no/media/5975/elbilnyt
t-2-2019-hjemmelading.pdf

Fremdrift Elbilprosjekt del 2
Elbilnytt nr 3 – ble lagt i
alle postkasser 25.09.
og siste nytt er at det
det blir en befaring med
Hafslund 14.10

😊 TV-kostnad øker
med kr 10.- p m fra januar
2020 sier Telenor

Parkering
Gjesteparkeringskort eller håndverksdispensasjon – kom på kontoret mandag kveld
mellom kl 1800-1900.
Sørg for å ha kjøpt gjesteparkeringskort før du
får gjester (kr 50.- pr stk)
Blokktillitsvalgte kan – i krisetilfeller - skrive ut
parkeringsdispensasjon til håndverker, men
husk du kan ikke ha krise hver uke

Parkeringsproblemer
Etter det vi vet nå kommer det meget snart ny
skilting på Kirkens parkeringsplass. Da blir det 4
timer og ingen nattparkering!
Og vi kan allerede nå fortelle at det antakelig
ikke kan bli parkering på kirkens plass når vi til
vinteren skal rydde snø fra egne
parkeringsplasser. Det foregår arbeider ved
Lørenskog kirke, dermed blir det mange ekstra
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Hold deg oppdatert – Les Nyheter på
http://www.skarerasen2.no/siste-nytt/
og på facebook gruppen

Postkasseskilt
Det er mange lite pene postkasseskilt. Ikke skriv
nye navn eller tillegg over gamle, det gir et
meget dårlig og rotete inntrykk av oppgangen.
Du kan få nytt skilt!! Gratis.
Send de navn som skal skrives på og vi skriver,
laminerer å leverer nytt skilt
Kontoret - åpen mandager fra kl 1800-1900
Vaskerier er nå nedlagt.
Neste styremøte er 04.11.2019
Styret kontaktes via E-post: post@skarerasen2.no
Er det noe som haster? send SMS til 4824 8795
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