
  

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

  

1. Ny styresammensetning 

Sameiets årsmøte ble avviklet 26.02.2020. Tine Dokken ble valgt til styreleder, og Jan Yttervik 

ble valgt som nytt styremedlem. Marianne Leikarnes 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 årsmøte 
 

Forretningsfører vil sende ut protokoll fra årsmøtet, samt nye reviderte vedtekter og 

trivselsregler til alle seksjonseiere. Disse vil også bli lagt ut på vår hjemmeside www.skitunet.no 

   

   

3. Dugnad  
 

Årets dugnad er fastsatt til onsdag 6. mai 2020. Mer informasjon om dette kommer nærmere.  

 

 

4. Tyveri 
 

Det har dessverre vært tyveri av sykler i garasjen til Granheimtunet 11. Vi ber beboere om å 

være oppmerksomme og følge med på om uvedkommende går inn i garasjen når du kjører ut 

eller inn, og vær varsom med å slippe inn uvedkommende i oppgangen.  

 

5. Ringeklokker 
 

Styret har bestilt nye tavler for navn på ringeklokkene. Disse vil bli hengt opp i løpet av kort tid. 

Ringetablåene som i dag har navn på seg vil bli merket med leilighetnr. og på tavlene over vil 

leilighet merkes med navn. Dette for å få en mer ryddig oversikt og gjøre det enklere å bytte 

navn når noen flytter ut og inn.  

 

6. Vifter og panelovner i garasjer/ bodganger 
 

Vifter og panelovner i garasjene og bodene skal ikke røres av beboere. Disse er stilt inn på 

riktig temperatur/ grad for at ventilasjonsanlegg skal fungere optimalt. Det er ved flere 

anledninger observert at disse skrus av, kobles fra strøm m.m. Dette er ødeleggende for 

inneklima og vi ber beboere la dette være. Dersom du er usikker på noe, kan du melde fra til 

styret som får sjekket det opp.  

 

 

 



7. Søppel  
 

Vi minner igjen om at søppel skal i rette containere og ikke hensettes i garasjen eller foran 

søppelcontainerne. Dette skaper mye merarbeid og kostnader for sameiet. Har du søppel som 

ikke passer i containerne må dette kjøres til avfallsstasjon eller oppbevares frem til det kommer 

avfallscontainer til dugnaden i mai. 

 

 

8. Rydding av sykkelstativer 
 

Sykler som bare er hensatt, ikke er i kjørbar stand, mangler vitale deler, har flate dekk m.m., vil bli 
fjernet fra sykkelstativene. Du har nå en sjanse til å sette sykkelen i stand eller fjerne den selv.  
De syklene som ønskes fjernet vil bli merket med godt synlig tape. Disse syklene vil bli 

fjernet dersom beboer selv ikke har fjernet tapen innen 15.april. 

 
 

9. Unødvendig kjøring på gangveiene 
 
Det skal – som hovedregel – ikke kjøres bil på gangveiene. Det er heller ikke tillatt å parkere bil på 
gangveier/snuplasser. Styret har mottatt flere klager på biltrafikk på gangveiene, som også skjer på 
nattestid. Det er rapportert om biler som står med motor i gang og høylytt prat i mange minutter. Dette 
er til stor sjansene for beboere som har soverom ut mot gangveien. Dette gjelder spesielt på øvre vei 
forbi nr. 15, 13 og 11 samt i rundkjøring på nedre felt. Styret minner om at motorisert ferdsel til 
inngangspartiene ikke skal forekomme mellom kl. 23.00 - 07.00. Unntak er utrykningskjøretøyer, uføre 
og syketransport. Ved større selskapeligheter bør naboene varsles. Styret ber alle beboere 
respekterer dette. 

 
 
 
Styrets kontaktinformasjon:  

  
Epost: skitunetboligsameie@gmail.com   Hjemmeside: www.skitunet.no     Mobil: 468 48 798  

  

 

 

 

 

   

                      

http://www.skitunet.no/
http://www.skitunet.no/

