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Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

1. Nye containere for el- avfall  

Vi har som en prøveordning satt ut 2 stk. containere for E-avfall som er plassert ved siden av 

Røde Kors-automaten. Det er informasjon på beholderne om hva slags avfall som kan kastes, 

og styret ber beboere om å overholde disse bestemmelsene slik at ordningen kan bli 

permanent. Når en beholder begynner å bli full, gi melding til styret som vil bestille tømming.  

Merk at en beholder aldri skal fylles mer enn at lokket går helt igjen.  

 

2. Nye låser i 4. etg for utgang til takene 

 

Eksisterende kodelåser har vist seg å være ustabile, noe som har medført at servicepersonell 

som skal ha tilgang til takene ikke har fått utført sitt oppdrag. Videre har styret ved flere HMS-

runder i sommer konstatert at noen setter disse vinduene i luftestilling, noe som utgjør en 

betydelig sikkerhetsrisiko. Kodelåsene byttes nå ut med vinduslås med vanlig nøkkel, og det er 

kun servicepersonell som får tilgang til nøkkel.    

   

3. Byggesak - Ny anleggsvei  

 

Utbygger har ferdigstilt ny anleggsvei gjennom skogen øst for jordet og fram til Søndre 

Tverrvei. Dette innebærer at anleggstrafikken i stor grad vil skje via denne veien framover. 

 

4. Kum ved Granheimtunet 17 

 

Asfalteringen i sommer har medført at fallet mot drenskummen ikke er riktig, noe som gjør at 

vannet ved betydelige nedbørsmengder renner rundt kummen og videre ned i 

garasjenedkjørselen i nr. 17. Styret arbeider med å få etablert en tilfredsstillende løsning på 

problemet. 
 

5.  Ringetablåene – Ikke fjern lapp med leilighetsnr!  

 

Styret har registrert at noen har fjernet merkingen av leilighetsnummer på ringetablået ute, og 

dette skal ikke gjøres. Ringetablået skal kun merkes med leilighetsnummer, og oversikt over 

hvem som bor i blokka + leilighetsnummer er satt opp over ringetablået.  

 

6. Husk å melde fra om nye leietagere 

 

Styret må til enhver tid kunne redegjøre for hvem som bor i blokkene. Dette er blant annet av 

hensyn til evt. evakuering ved brann. Det er utleiers ansvar å sørge for dette, og styret ber 

seksjonseiere som leier ut om å overholde dette. 

______________________________________________________________________  
Styrets kontaktinformasjon:  

  
Epost: skitunetboligsameie@gmail.com   Hjemmeside: www.skitunet.no     
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