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Felleskostnaden øker fra 01.01.2021

Leie av fast elbil-ladeplass

Felleskostnaden økes med 5% på driftsdelen fra
01.01.2021 – dette pga de kommunale avgifter økes
med ca 18% = 180.000 tilsvarer ca kr 139.- pr andel
pr måned. Budsjett 2021 vers1 er klar og det ser greit ut, men
men
Endelig budsjett vil være klart begynnelse oktober.

I skrivende stund har vi 8 plasser ledige
Viktig !! Se også Elbilnytt nr 3 og 4
http://www.skarerasen2.no/elbil/
Vi sender ut leieavtale etter hvert som vi får
henvendelser for de som ønsker plass

Spørsmål vi har fått inn
Hva gjør jeg med sommergjester og
maks 3 dager på gjesteparkeringen?
Du kontakter styret så fort som mulig
og får utskrevet en dispensasjon til
parkering på en av våre sommerplasser.
Og vi mener – så fort som mulig –
styremedlemmer sitter ikke hjemme og
venter på du kanskje har glemt å ordne
dette
Kan min ekstra parkeringsplass bli fast plass?
NEI, en ekstraplass kan aldri bli en fast plass. En
andel har bare en fast plass. Ekstraplass er en
midlertidig plass om kan sies opp med 2 ukers
varsel. Når vi må flytte rundt på noen plasser,
prøver vi først om vi kan gjøre det ved å flytte på
noen ekstraplasser. Er det ikke mulig må vi flytte om
på noe med fast plass. Se §5

Grill – jaa, vi anbefaler elektrisk grill,
men enda er det lov med gassgrill
Bunnledninger
Gav noen ekstra utfordringer – ikke
minst opp mot kommunen.
En kjedelig situasjon som langt
overskrider budsjett

Styrekontoret i Skårer Terr 12 Kontoret holder stengt inntil videre.
Du kan sende bestillinger til post@skarerasen2.no –
betal på vipps og få levert i postkassen

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. Brikker må hentes, de kan ikke gå inn i
postkassen
Bestiller du senest fredag 26.06- kan vi nå det før
ferien. Neste mulighet blir august

Elbil prosjekt 2.1
Avsluttet iht budsjett

Hold deg oppdatert

Elbil prosjekt 2.2

følg med på

Vi har valgt
• Entreprenør : EDA AS med gravefirma GDA AS
• Ladebokser Zaptec
Betalingssystem Charge365
• Bestemt kWh pris kr 1,50 inkl adm kostnader
• Parkeringsplass - (elbiltillegg kr 425.- + vanlig pplass kr 75.- ) Total pr md kr 500.• Arbeidet går i gang medio august
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http://www.skarerasen2.no/siste-nytt/
og bli med i facebookgruppene
«Skåreråsen 2 borettslag - for våre beboere»
«Skåreråsen - vi som bor her»

Vi ønsker dere alle en fin sommer . Dere får
tak i oss via post@skarerasen2.no
eller SMS til styreleder: 4824 8795

Nyhetsbrev henges på oppslagstavlene og sendes iht vår e-postliste

