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GENERALFORSAMLINGEN 2021 er

Visste du at gamle

onsdag 14.april kl 1800 gjennomføres
digitalt via Teams

oppvaskmaskiner og
vannslanger som er gått ut
på dato er hovedgrunnen til
4500 vannskader i Norge
hvert år?

Det er nå billigere å
bytte en varmtvannsbereder enn å ta
forsikringen i bruk

•
•
•
•

Norsk Brannvern kommer på
årskontroll 19.- og 20. april

Innkalling blir sent ut mandag 29.mars.
Årsberetning m/ dagsorden og saker til
behandling, blir delt ut mandag 5.april.
Valgkom. innstilling sendes ut 10.april
For at vi kan nå å gjøre klart og sende ut
invitasjon og lenke til møtet må vi ha din
påmelding

Er det noe feil på inngangsdøren
Lukker den ikke? –Vi
ber om at du sender en
SMS til 4824 8795 eller
til din blokk-tillitsvalgt.

senest onsdag 14.april kl 1000.

Når du legger en
melding på facebook
«døren kan ikke
lukkes» - Obs! – da får
hele område info om en
dør som står åpen. Det er det vel ingen av
oss som liker

************************************
For borettslagets forsikring er nå
egenandelen satt til kr 20.000 –
Dersom skader oppstår inne i leiligheten
betales egenandelen av andelseier.

Håper du også har Hjemforsikring
Har du lest Sikkerhetsforskriftene?
Kanskje det også ved deg står:
«Vann: Sikrede skal sørge for å ha
vaskemaskin / oppvaskmaskin i rom med sluk
eller ha innbygget stoppeventil (waterstopp)»

Vi ønsker dere alle – om dere er på fjellet,
ved sjøen eller på «Stolseter» på
balkongen - en fin påske 😊
***************************************

Både oppvaskmaskin og varmvannsbereder kan utløse flom på
kjøkkenet
Når sjekket du vanninntaket og slangen til
oppvaskmaskinen sist? Det bør du gjøre
en/to ganger i året.
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Har du spørsmål? Kontakt oss via

post@skarerasen2.no eller SMS til 4824 8795
og følg med på og på Facebook gruppen
«Skåreråsen 2 borettslag – for våre beboere»
Og på våre hjemmesider
http://www.skarerasen2.no/siste-nytt/
Nyhetsbrev henges på oppslagstavlene og sendes iht vår e-postliste

