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Det blir en hektisk vår
Prosjekt 1 – de 6 felles ladestasjoner – har nå vært i drift i snart 4 måneder og Fortum har
enda ikke klart å få systemet til å fungere slik det var forutsatt …………………………
Mulig vi blir nødt til å bytte leverandør. Fortum kan ikke levere det de har solgt!

Prosjekt 2.1 er oppgaven med å få strøm fra Skårerlia til
parkeringsplassen. Her har vi fått noen utfordringer, men det ser ut til at vi
likevel kan komme i gang med arbeidet sist i april.
Skåreråsen 2 er prosjektleder, det er et samarbeidsprosjekt med
Skåreråsen 3. Hafslund henger seg på og betaler en stor del av gravingen.
Fellesstyret har 10.03 – bestemt hvilken entreprenør vi skal forhandle videre med.
Omrokkering
Det er 6 andelseiere fra Skåreråsen 3 som i dag parkerer på området hvor vi
skal bygge elbil-ladeplaser. De vil i løpet av en ukes tid få tilbud om annen
plass – meget tett på dette område. – Vi håper at flyttingen kan gå smidig.
Ved å flytte de 6 andelseiere til annen plass vil de slippe problemer når det
skal graves opp 😊

Brukerundersøkelse settes i gang 20.03 – med svarfrist 29.03.2020
Vi håper den vil gi oss mange svar.
Vi har ikke e-post til alle – men sender ut til alle vi har adresse til og – så
legger vi ut lenker på facebook. Selvfølgelig ønsker vi også at
andelseierne i Skåreråsen 3 blir med i undersøkelsen, bare da kan vi få
full oversikt.

Til generalforsamlingen 15.04 legger vi frem forslag til ny §5 om parkering –
dette forslag vil erstatte tidligere retningslinjer og rutiner i SÅ2 – utrolig at vi
ikke har fått det gjort for mange år siden.

Arbeidet med Prosjekt 2.2 – de 34 ladeplasser - som
Skåreråsen 2 er ene om, er igangsatt.
Kravspesifikasjon er utarbeidet og blir sendt ut sist i mars. Planen er å
bestemme leverandør senest 05.06

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss via post@skarerasen2.no

«Skåreråsen 2 – er et godt sted å bo»
Og mer enn noe annet ønsker vi at alle andelseierne blir boende i laget
I løpet av få år skal alle nye biler være utslippsfrie,
Vi legger nå forholdene til rette for at beboerne kan bytte til elbil

