NYHETSBREV 1/2018
Mai 2018
LADESTASJON
Søknad til støtte er sendt og vi har fått tilslag på støtte. Pengene vil ikke bli utbetalt før etter at
arbeidet med ladekabel er ferdig.
Prisen pr. garasje kr. 5184.Fra Garasjelagets oppsparte midler
(kr. 300 000/204 garasjer) kr. 1471.Netto innbetaling pr. garasjeeier kr. 3 713.NB!!! Alle garasjene må være ryddig slik at det ikke blir forsinkelse i arbeidet.

FAKTURAUTSENDELSE
Mye av styrets arbeid har gått med til fakturaarbeid, alt fra å lage fakturaene, purring og ikke minst
behandling av innbetalingene (vi har ikke giroer med KID, noe som gjør det tungvint)
Fakturautsendelse, fakturaoppfølging og inkasso er nå overført til CollectIT.
Dette koster kr. 2500.- i året og belastes Garasjelaget, pr. tilsendte faktura til garasjeeierne får et
fakturagebyr på kr.29.- , prisene er uten mva. Fakturaene blir sendt i posten. De som ønsker å få
fakturaen på mail må gi beskjed til garasjelaget, via mail (se nederst på arket) eller legg beskjed i
postkassen til garasjelaget.
Det er da VIKTIG at mottatte faktura blir betalt (til CollectIT) og IKKE til Garasjelaget som tidligere.
Det kommer til å bli sendt ut 2 fakturaer, en for årsleie/strøm og en for innbetaling av kabel. Når det
gjelder kabelen, kan beløpet deles opp men alt må betales innen 01.09.18 .

MALING
I år skal portene males, maling er bestilt.
Maling blir utdelt: onsdag 6/6 kl. 18.00 – 20.00 og torsdag 7/6 kl. 17.00 – 20.00
Når dere er ferdig med å male leveres resterende maling tilbake til Garasjelaget.

Porten må være ferdig malt innen 1. oktober 2018.
Haugerud Garasjelag
Haugerudveien 22
0674 Oslo

Telefon:
E-post: garasjelaget@haugerudborettslag.no

Før porten skal males må porten skrapes, det er viktig å skrape kanten under. Porten må så ha en god
vask med soppdreper. Noe utstyr får du lånt av garasjelaget når det skal males. Dette får du mer info
om ved utdelingen av malingen.

GARASJEPORTER
Etter en befaring i april så vi at enkelte porter i tillegg til maling også trenger reparasjon og lett
vedlikehold.
Mange garasjer har mose rundt «bunnstokken». Dette må skrapes vekk da mosen holder på
fuktigheten. Kan tilslutt skape råte. Sjekk også bak garasjen.

Ved skade (planker som er ødelagt ol) kontakt: Spar Eiendom, tlf. 22 17 80 00.

Ved justering av port: Tor-Helge Preiss, Bolstad Auto-Port- Bygg, 92013257 for mer info og

priser.
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