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GENERALFORSAMLING

onsdag 14.april

Frist for å innsende forslag er 17.februar og forslag skal sendes til
styret: post@skarerasen2.no eller legges i styrets postkasse i
Skårer Terrasse 12 –

Valgkomite er i arbeid
Du er velkommen til å ta kontakt med Richard Rist, richard.rist@scania.no
Mob 997 45 902 eller en av de andre blokktillitsvalgte.
2 styremedlemmer er på valg for 2 år
2 varamedlemmer er på valg for 1 år
Valgkomiteen begynte tidlig og er så langt veldig fornøyd

Har du registrert deg på

Balkong- og entredører

https://bori.no/2019/03/07/bblid-nyinnlogging-til-min-side-logg-inn/
Det er veldig enkelt å registrere seg, bare
følg veiledningen.
Portalen er et eget nettsted for andelseiere.
Om årets generalforsamling 14.04 blir et
digitalt møte eller møte på Framtia i
Lørenskog hus vil bli avgjort når tiden
nærmer seg.
For digitalt møte må du registrere deg.
God ide og gjøre det i dag- da
Ved hjelp av brukernavn og passord logger
man seg inn på sitt eget område på BORIportalen

Navneskilt til Callingen
Dersom ditt navn er feil!
Vær snill og gi en melding til oss. Vi satte nye
skilt inn overalt i sept/okt og ønsker ikke at
noen klister over papiretiketter eller annet. Gi oss beskjed så lager vi nytt og bytter ut

Romerike Låseservice har nå etter
det vi vet - hatt kontakt med alle
som har bestilt og har gitt kjøperne
beskjed om fremdrift. Styrets
arbeide med dette er dermed slutt
for denne gangen. Dere har selv direkte kontakt
med firma.

De kommende år gir noen økonomiske
utfordringer for borettslaget
I perioden 2000 til 2025 vil kostnad
for forsikring og kommunale avgifter
øke med ca kr 1.500.000
Styret har derfor i januar hatt møte
med Seniorlaget og sammen med
dem har vi revidert
Vedlikeholdsplan2 som ble utarbeidet
høsten 2019 – I den nye
vedlikeholdsplan 2.2 er flere store
oppgaver utsatt. Også
langtidsbudsjetter er revidert, vi har
lagt inn en økning på 5-7% på
driftsdelen av felleskostnaden i årene 20222025.

Neste Styremøte 01.03.2021 -og om
nødvendig er vi på Teams

Protokollen finner du på http://www.skarerasen2.no/protokoller/protokoll-styremoeter/ og følg
med på http://www.skarerasen2.no/siste-nytt/
og på Facebook gruppene «Skåreråsen 2
borettslag – for våre beboere»
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