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Rentene har gått opp noen ganger i
løpet av 2019 - fra 1,95% til 2,6%.
Det betyr at vi alle har fått en økning på
månedsfaktura –Renter IN1 og Renter IN2.
Rentene kan vi ikke gjøre noe med, men vi
holder driftskostnaden uendret.
IN lånene reguleres automatisk.

😊 TV-Vi får et
oppdatert tilbud som
inkluderer T-We Box II
og vi sender e-post når
vi vet når den skal deles ut

Det blir et samarbeide også
med Hafslund. Planen er å
begynne å grave etter
påske.
Skåreråsen 2 fortsetter da
umiddelbart med Prosjekt
2.2:
Det vil bli bygget 34 elbilladeplasser på plassene
146- til 179 og der blir det
selvfølgelig omrokkeringer.

Løp og kjøp!

Bunnledninger – fornying
Arbeidet startet opp
23.09 – Tidsplanen holder
ikke helt inn til mål.
Det har vært et par – «dype»
- utfordringer, ekstraarbeid og ekstrakostnad, dermed må Vitek bruke et par
dager mer. «Strømper» har kollapset ,
noen rør var «falt sammen» og noen rør
var ikke der de skulle vært- osv. Ekstra
kostnader blir det naturligvis også. Det får
vi ta det med fatning
Rørfornying av bunnledningene er det siste
store prosjekt i Vedlikeholdsplan 1.
Nå har vi et godt vedlikeholdt borettslag
og kan senke skuldrene.

Altså har du tenkt å kjøpe
elbil?
Bestill nå, neste høst kan
du lade bilen på egen
hjemmeplass.
… og ….. parkeringsplassene er små
Tesla er derfor dårlig ide…

Parkeringsproblemer

når snøen

kommer- vær litt
forutseende finn et
alternativ til hvor du
kan få parkere bilen
når vi skal rydde
parkeringsplassene
våre i løpet av
vinteren

Brannkontroll

Elbilprosjekt 1: 6 ladeplasser
Vi har vært prosjektledere og tenkte at det
skulle bli enkelt. Det har vært et utrolig
tungt prosjekt å dra igjennom. Mer enn 2 år
har gått, men heldigvis, nå er vi i mål.
Ladeplassene ble åpnet 22.10 og det er nå
fritt fram for alle beboere å skaffe deg
brikke fra Fortum Charge & Drive og
deretter registrerer seg via styret.
Styret gir så tilbakemelding når alt er klart
mellom oss og Fortum og når du kan
begynne og lade. Obs! husk du må bruke
tidsur!

blir det tirsdag 7. og onsdag 22 januar 2020
Vennligst hold det ryddet under tappen og i
fellesrommene i kjelleren.

vær oppdatert – følg med på
http://www.skarerasen2.no/siste-nytt/
og på facebook gruppen
Kontoret - åpen mandager fra
kl 1800-1900
Vaskerier er nå nedlagt.
Neste styremøte er 09.12.2019
Styret kontaktes via E-post:
post@skarerasen2.no
Er det noe som haster? send SMS til 4824 8795

Elbil prosjekt 2.1 strømkabel fra Trafo i
Skårerlia til parkerings-plassen er bestilt.
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