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Det er ikke så lett å være menneske nå – men vi må
bare få det beste ut av det

Og det gjelder foreløpig fra fredag
17.04 til ? -dato er ikke satt, sier Lørenskogs
ordfører, og det betyr mye for oss alle!
Styret jobber som vanlig,
• men avholder møter elektronisk.
Kontoret er fortsatt stengt
• men bestillinger kan
sendes på epost
Dugnaden 12.mai avlyses,
• men vi oppfordre til å
samle litt søppel og be
blokktillitsvagt om en
skuffe og en rake, så det mose som gror på
asfalten tett inntil blokken kan fjernes- og kanskje
du ser andre ting du har lyst til å få gjort

Spørsmål vi har fått inn
Grilling på balkongen
Vi har fra ca 2000 - sagt ja til
el – og gassgrill på balkonger.
MEN etter samtale med NRBR (Nedre
Romerike Brann og Redning) anbefaler vi elgrill og selvfølgelig tar vi
alle hensyn til naboen –
ikke grill hver kveld og prøv
å unngå mye os. Så blir det
kosemat også kommende
sommer

Avfallsbrønn –papir- nå må folk våkne
«Fikk beskjed i dag om at papirbrønn var full, det
var den ikke men det var noen som hadde
stappet inn for store biter med kartong uten å se
etter at de falt ned, da tetter det seg til øverst. Så
se etter at det detter ned når dere kaster kartong.
Klem lokket helt inn og dytt etter med handa. Det
er ingen inni der som biter.» sier Frank

Infoheftet for 2020
Er klar til trykk. Vi regner med at du har det i
postkassen før 17.mai

Økonomi
Regnskapet jan – april
er «helt etter boken»
Styret er ajour med
alle saker.
Mener du det er noe vi har
oversett eller burde ha gjort? – ta vennligst
kontakt via post@skarerasen2.no

Elbil prosjekt 1 – ladestolperavsluttet
Prosjektregnskapet er gjort opp.
Det ble en netto kostnad på ca kr 113.000 for
oss og ca kr 170.000 for SÅ3

Elbil prosjekt 2.1 - Igangsatt –
Og så fort vi får avklart noen datoer kan vi gi
beskjed til Vitek AS som da kan gå i gang
med de siste 2 bunnledninger 😊

Elbil prosjekt 2.2
Det var befaring på plassen 21.04.
Tilbudsfrist er 20.05

Styrekontoret i Skårer Terr 12
Vi holder foreløpig stengt, men har du behov for
låsebrikke, gjesteparkeringskort eller annet så send
e-post til post@skarerasen2.no

Bestilling av låsebrikker – det tar ca 7 dager fra
bestilling til levering. Det blir ikke kodet brikker uten
forhåndsbetaling via vipps. Vi prøver stadig å snu
oss og kode fort men dessverre blir brikker ofte
liggende.
Er det noe som haster? send SMS til 4824 8795

Hold deg oppdatert
følg med på http://www.skarerasen2.no/siste-nytt/
og på facebook gruppen
«Skåreråsen 2 borettslag - for våre beboere»
«Skåreråsen - vi som
bor her»
Det kommer til å skje
mye i «Lørenskog
sentrum» - som skal
utvikles som kommunesenter med servicenæringer,
handel osv osv - ler mer her

https://lorenskogsentrumnabo.no/om-sentrumsnabo/
Nyhetsbrev 2020- 6- gul sommerr.docx --
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Nyhetsbrev henges på oppslagstavlene og sendes iht vår e-postliste

