6-2021
2021-05.19
www.skarerasen2.no

Pkt 2 og 3 er igangsatt og snart ferdig.
Pkt 4 – vil avhenge av hvilket system / firma
som velges for pkt 1

Alt er ikke så enkelt!
Vedtekter og husordensreglene er til
for oss alle

Den årlige Brannkontrollen ble
gjennomført 19.-20.april –

Vi bor i lag – og vi har et felles ansvar for vårt
bomiljø.
Borettslaget har både vedtekter og
husordensregler og div retningslinjer som vi
alle må forholde oss til - Infoheftet 2021 er i
trykk og vil bli delt ut begynnelsen juni

Rapport er mottatt og andelseiere som har
fått feil/mangel registrert - har fått tilsendt
epost. Vi ber om fort svar på at mangelen er
utbedret.

Låse-brikke til inngangsdør

Ekstra brikker til inngangsdørene kan bestilles via
styreleder.
Andelsnr må oppgis. Det er en ukes leveringstid.
Forhåndsbetales med VIPPS kr 200.- pr brikke til
styreleder mob 48248795.
Brikke utleveres bare mot legitimasjon.
Har du mistet en brikke? oppgi fargen slik at vi
kan slette og gjøre gammel brikke ubrukelig

Beising av garasjer

BRANNTEKNISK
TILSTANDSVURDERING for
Skåreråsen 2 brl – er utarbeidet –
Manglende brannalarmanlegg er pkt. 1
«Da leiligheter kun har et trapperom som
rømningsvei så anbefales det på det sterkeste
å installere brannalarmanlegg som dekker
hele bygget. Dette for å gi et tidlig varsel ved
en brann før røyk spres til trapperom/
rømningsvei.
Det monteres ett anlegg pr. bygg, for
avstillingsmuligheter bør det plasseres en
sentral/betjeningstablå i hver oppgang plan
1»
I all hovedsak er de øvrige tiltakene som
anbefales:
2. Branntetting av gjennomføringer
3. Utbedring av enkelte branndører
4. Slokkeutstyr fellesareal kjeller
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Tiden går fort, det er 3 år siden garasjene
fikk siste strøyk
vi ber derfor alle garasjeeiere om å noterer seg at dato for utlevering
av beis blir tirsdag 8.- og tirsdag 15.juni fra
kl 1730-1830
Siste frist for beising 29.august.
Vi sender e-post til alle garasjeeiere.

Neste ordinære Styremøte er 21.06.2021 –
Har du spørsmål? Kontakt oss via
post@skarerasen2 o eller SMS til
4824 8795 og følg med på
http://www.skarerasen2.no/siste-nytt/
og på Facebook gruppene «Skåreråsen 2
borettslag – for våre beboer

Nyhetsbrev henges på oppslagstavlene og sendes iht vår e-postliste

