Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet

1. Ny styresammensetning
Sameiets årsmøte ble avviklet 27. februar. Arne Nyland ble valgt til styreleder, og Tore Enes
ble valgt som nytt styremedlem etter Anne Aukrust. Vidar Johannessen ble valgt som nytt
varamedlem. Informasjon om styrets sammensetning er hengt opp på styrets oppslagstavle i
hvert hus, og hjemmesiden www.skitunet.no er oppdatert.

2. Dokumenter etter årsmøtet
Forretningsfører har sendt protokoll fra årsmøtet, samt nye reviderte vedtekter og trivselsregler
til alle seksjonseiere. Disse er også bli lagt ut på vår hjemmeside www.skitunet.no. Styret ber
alle merke seg følgende viktig endringer i vedtektenes § 4



Bilhjul som oppbevares på garasjeplass skal henges opp på vegg bak
biloppstillingsplassen
Brannfarlig materiale og andre gjenstander som hindrer nødvendig vedlikehold kan
fjernes for seksjonseiers regning dersom de ikke er fjernet etter forutgående varsel og
tidsfrist fra styret.

Seksjonseiere som leier ut sin eierseksjon oppfordres til å være nøye med informasjon om
dette til sine leietakere.

3. Avfallsconteiner for papp/papir – øvre avfallsstasjon
Styret vil igjen minne om at det ikke skal hensettes papiravfall ved siden av containeren når
denne er full. Da må man gå noen skritt til den nedre avfallsstasjonen som har 2 slike
containere, og alltid god kapasitet. Det skal heller ikke hensettes annet avfall på
avfallsstasjonen. Printere og annet el-materiell/annet avfall kan leveres til Miljøbilen som har
stopp både ved Esso i Nordbyveien og ved Vinterbrosenteret hver 14. dag. Se informasjon på
www.folloren.no.
Vi anmoder alle beboere her på Skitunet å være seg sitt ansvar bevisst og ikke hensette avfall
av noe slag utenfor containerne, samt respekterer tidligere påminnelser om at:
Beboere i Granheimtunet 19, 21, 23, 25 og 27 skal alltid benytte den nedre
avfallsstasjonen
Beboere i Granheimtunet 11, 13, 15 og 17 skal alltid benytte den øvre avfallsstasjonen

4. Dugnad
Årets dugnad er fastsatt til onsdag 8. mai 2019. Mer informasjon kommer på et senere
tidspunkt.

________________________________________________________________________
Styrets kontaktinformasjon:
Epost: skitunetboligsameie@gmail.com Hjemmeside: www.skitunet.no

Mobil: 468 48 798

