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Vi ønsker alle et godt nytt år – og vi gleder oss
til å ta fatt på et nytt år.
Er det noe du lurer på - har spørsmål om?
mener du noe om noe som vi bør få gjort? Vennligst ta
kontakt med styret. Kom ned om kontoret mandag kveld
mellom kl 1800-1900 eller send e-post til
post@skarerasen2.no
Juletrær kan du sette ut ved siden av avfallsbrønnene

Årets generalforsamling finner sted
onsdag 15.april
Frist for å innsende
forslag er 19.februar.
Forslag sendes til styret:
post@skarerasen2.no
eller legges i styrets
postkasse i Skårer Terrasse 12 Forslagene må være konkrete og
inneholde et forslag til vedtak

Vi har invitert Skåreråsen 3 til felles

Mye skal falle på plass og vi arbeider nå
med årsberetningen – og venter snart
og ha det første versjon av
årsregnskapet klart.

Brannvernkontroll
De fleste får besøk/kontroll 7.januar og
det blir en oppsamlingsrunde 22.januar

Årets største oppgaver
Vi må få byttet 2 bunnrør som er
ødelagt rett før kommunale ledninger–
håper dette kan bli gjort før 15.juni

møte 13.januar for å presentere vår
foreløpige informasjons- og
prosjektplan.
De som i dag parkerer på plassene 146179 vil få e-post midt i januar .
Og vi oppfordre alle som har eller vil
kjøpe elbil til å følge med – det blir en
spennende tid

Det er viktig at Norsk Brannvern
kommer inn til dere og får kontrollert.
En sikkerhet både for deg selv og for
naboene.

Elbil prosjekt 2.1 og prosjekt 2.2
Arbeidet går i gang sist i april og
fortsetter til langt ut på høsten
følg med på
http://www.skarerasen2.no/siste-nytt/
og på facebook gruppen
Kontoret - åpen mandager fra
kl 1800-1900
Neste styremøte er 03.02.2020

«elbil» vi samler alt på
http://www.skarerasen2.no/elbil/
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post@skarerasen2.no
Er det noe som haster? send SMS til 4824 8795
Styret kontaktes via E-post:

Nyhetsbrev henges på oppslagstavlene og sendes iht vår e-postliste

