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Mulighet for innløsning av andeler lån

De som ønsker å innløse sin andel av lån som sameiet har tatt opp i forbindelse med kjøp av tomt og

rehabilitering av garasjeanlegget må så snart som mulig og senest innen 25.3.2013 gi beskjed til

Anna Regnskapsbyrå. Det vil sannsynligvis ikke bli gitt flere anledninger i år til å innløse lånet i år.

Det må evt. bli kreditering på kr 500,- i regnestykket for de som allerede har betalt for april.

Vennligst send følgende informasjon til aunbakk@anna.no:

Navn på eier/-e av seksjonen

Arnulf Øverlandsv. adresse

Seksjonsnummer

E-postadresse

Telefonnummer

Dersom dere allerede skulle ha betalt fellesutgifter for april, vennligst opplys om dette

Anna Regnskapsbyrå vil sende dere informasjon per e-post om det nøyaktige beløpet som skal innbetales,

kontonummer (pr lån) og betalingsdetaljer.

VIKTIG: Anna Regnskapsbyrå vil trenge en kopi av kvitteringen på betalingen etter at betalingen har

skjedd. Denne sendes til post@anna.no og skal merkes med navn på eier/-e, seksjons nummer og A.Ø.

adresse.

De som fremdeles betaler på sin andel av lånet for kjøp av sameiets tomt og ønsker å løse inn, har

ikke anledning til å løse inn kun andelen av lånet på garasjerehabiliteringen. Hvis noe skal løses inn

må det enten innløses andelen av lånet som ble tatt opp i forbindelse med kjøp av sameiets tomt

eller begge låneandelene.

Hvis dere har spørsmål vedrørende dette, vennligst ta kontakt med aunbakk@anna.no eller

oyvind@skogen.info.

Innbetaling må skje til oppgitt konto innen 27.mars 2013.

OBS! Det vil være forskjellige konti som skal benyttes ved innbetaling for de 2 lånene. Opplysninger

om dette gis av Anna Regnskapsbyrå.

Telefonnummer til Anna Regnskapsbyrå er: 22 52 21 60.



2

De som velger å ikke innløse sin andel av rehabiliteringslånet vil få justert àkonto-beløpet som skal

dekke renter og avdrag. Beløpet vil fra og med 1. mai 2013 reduseres fra kr 500,-/mnd til kr 470,-

/mnd.

Fremdeles mulighet til å få leid plass i garasjeanlegget

Det kan fremdeles være mulighet til å få leid ekstra parkeringsplass i garasjeanlegget for de som har

behov. Pris er kr 500,-/mnd. Ta kontakt med Øyvind Omang, e-post: oyvind@skogen.info.

Flytting av containere

Containerne, som ble flyttet til fotballbanen i forbindelse med rehabiliteringen av garasjeanlegget,

vil bli flyttet tilbake til opprinnelig plassering.

E-post

Er det flere i husstanden som burde motta informasjon fra styret? Send e-post til

sameiere@skogen.info. Oppgi adresse og seksjonsnummer i emnefeltet, og navn og e-postadresse i

selve e-posten, så legger vi til i listene våre.

En del har kommentarer til e-postene som sendes ut med informasjon fra styret. Vennligst ikke svar

direkte på e-posten da svaret går til e-post listesystemets adresse. Styret ber om at nødvendige

henvendelser skjer til den i styret som har ansvarsområdet som saken gjelder for. For informasjon

om ansvarsområder, se http://www.skogen.info/Styret/Styre.html.
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