Velkommen til Skåreråsen 2 – brl,
vi vil gjøre vårt beste for at dere skal trives
hos oss
På http://www.skarerasen2.no finner dere mye informasjon.
Se ”Ofte stilt spørsmål – O S S”
Vi har også to facebookgrupper: «Skåreråsen 2 borettslag - for våre beboere» og
«Skåreråsen - vi som bor på her» det er en fellesgruppe med de andre borettslag.
Nyhetsbrev fra styret blir med jevne mellomrom hengt opp på tavlen ved postkasse og sendt
som e-post.
Styrekontoret i Skårer Terrasse 12 er åpen hver mandag kveld fra kl 1800-1900.
Låse-brikken til din inngangsdør passer også til nr 12 ☺
Leder Birgith Sørensen

mob. 482 48 795

bs@birgith.no

Nestleder Bente Strand

mob. 909 73 665

blangne@online.no

Sekretær Anders Edvardsen

mob. 995 76 641

anders.edvardsen@gmail.com

Styremedlem Andreas Solberg

mob. 408 57 090

andreas.solberg@nexans.com

Styremedlem Amanda Ericsson

mob. 466 84 669

amaericsson@gmail.com

Navnet på blokktillitsvalgt ser du på oppslagstavlen ved siden av postkassene

Skilt til postkasse og calling
Vennligst send din bestilling til postkasseskilt og skilt til ringeklokke til styret
På postkassen bør alle navn stå men bare et etternavn kan stå på skilt til calling ☺
Om vi ikke allerede har fått din e-post ber vi om både den og ditt mobil nr
Vennligst send dette til post@skarerasen2.no som når alle styremedlemmer eller send direkte til
styreleder bs@birgith.no

Den første utfordring – er å parkere rett😊 – så du unngår gebyr
Har du fått gjesteparkeringskort og
urskive til korttidsparkering fra tidligere
eier?
• Hvis ikke kan du få kjøpt dette på
styrekontoret – som har åpen hver
mandag fra kl 1800-1900
• Urskiven koster kr 25.- og gjestekort
koster kr 50.- pr stk
Kom på kontoret og hent en parkeringsdispensasjon
som du kan bruke mens du flytter inn eller til evt håndverkere.

se parkeringsbestemmelser
på siste side i dette dokument

Neste utfordring er om følgende standard utstyr som skal være i din leilighet – er der
•

TV-dekoder, ruter og
modem

•

røykvarsler

•

pulverslukker- merket 2012

TELENOR
Dekoder og ruter må registreres på ny
andelseier!
Kundeservice: 915 09000

Hvis det ikke er i leiligheten, må du ta kontakt med tidligere eier
Roaf
er veldig oppsatt på at vi skal sortere
vårt avfall – derfor har vi fått kurv og
poser

Og vi sorterer alt matavfall i
grønne poser
Alle i Skårerlia 16-22 skal kaste søppel i
avfallsbrønn ved Skårerlia 18
Alle i Skårer Terrasse skal kaste søppel
enten ved ST 16-18 eller ved ST 6-12
Flere nøkler kan kjøpes på kontoret
Det er ikke lov å kaste søppel i brønnene
ved naboen

Dersom du ikke har overtatt liten kurv og
grønne poser fra tidligere eier kan du få det
på vårt styrekontor i Skårer Terrasse 12.

Restavfall - papiravfall – Glass og metall

Vi satser mye på å holde ryddig i fellesrom i kjeller og under trappen
Vi har valgt at alle ikke skal betale for at noen få skal få kjørt bort rot
og skrot. Vi har kort vei til Lørenskog Gjenvinningsstasjon – der kan
det meste leveres gratis og de har veldig gode åpningstider.
Se den store plakaten ved oppslagstavlene i oppgangen. Andre
borettslag har tillegg i månedskostnaden på kr 90- 100.- vi bare ber
om at alle rydder etter seg selv og sparer denne kostnad.
https://www.roaf.no/gjenvinningsstasjon/lorenskog/

22-10.2019 åpnet vi 6 ladeplasser – som vi har sammen med Skåreråsen 3

Vennligst send oss følgende info
Navn:
Mobil nr
E-post adr
Reg nr på bil –

Navn til postkasse og calling sender du til post@skarerasen2.no eller bs@birgith.no :

Og vær snill -- Sjekk NÅ! og
✓ Bli kjent med hvor stoppekranen er ?
✓ Test røykvarsler i leiligheten?
✓ Sjekk Pulverslukker – står viseren på grønt ?

Vi sier» Skåreråsen 2 – skal være et godt sted å bo» DU må hjelpe oss slik at dette er sant

BESTEMMELSER SOM GJELDER KORTTIDSPARKERING
Vedtatt på styremøte 24.08.2006
1. P-tid for korttids parkering er 25 minutter.
2. P-ur brukes for dokumentering starttid for
parkering. Det vil si dersom du parkerer bilen kl
10:30 vris uret til kl 10:30.
3. P-uret skal alltid ligge synlig i frontruten.
Hvis P-uret ikke ligger i frontruten kan kontrollavgift
ilegges umiddelbart
4. Ved parkering på grøntanlegg/plen ilegges
kontrollavgift uavhengig av grunn til parkering.
5. Ved ureglementert bruk av p-ur ilegges
kontrollavgift umiddelbart.

Gjesteparkeringsplasser! Gjelder fra 26.01.2009
Alle andelseiere har fått
utdelt 2 gjesteparkeringskort
(delt ut i uke 3 - 2009)

Kortene er nummerert og er
registrert på den respektive
andelseier
Det er andelseiers ansvar at
alle besøkende får låne
gjesteparkeringskort.
Dersom beboer mister sine
kort eller har bruk for flere
kort kan disse kjøpes fra
styrekontoret, hver mandag
mellom kl 1800-1900
Parkering forbudt for biler
over 5 meter
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