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Til beboere på Skitunet 

 

 

 

1. Sameiermøte - diverse vedtak  
Styret ber alle merke seg endringer i trivselsreglene, som gjelder regler for montering av 

varmepumpe og stikk-kontakt for lading av el-bil. Videre ble det vedtak om utbedring av 

avfallshåndtering (nedgravde containere) samt oppgradering av inngangspartiene innenfor gitte 

kostnadsrammer. Hver enkelt sameier har fått tilsendt protokoll samt reviderte vedtekter og 

trivselsregler fra forretningsfører, så les der. Styret forutsetter at alle setter seg inn i de endringene 

som ble vedtatt, og at alle til enhver tid følger gjeldende regler. Det gjelder også ved utleie av 

boligen. Hjemmesiden vår er oppdatert med de siste versjonene av både årsberetning, protokoll, 

vedtekter og trivselsregler. 

 

2. Dugnad  
Årets dugnad er satt til tirsdag 10.mai fra kl.16.00. Det skal ryddes rundt husene, rakes og feies 

m.m. Styret vil bestille containere til søppel. Da kan du kaste blomsterpotter, krukker og annet fra 

egen terrasse samt defekte møbler m.m. Oppslag blir hengt opp når dagen nærmer seg. 

 

3. Feiing i garasjene 
Alle garasjene blir feid i slutten av april og vil foregå over to dager, den 28. og 29.april. Biler og 

sykler må parkeres ute. EuroPark vil bli informert så ingen skal få parkeringsbot disse dagene. Se 

nærmere informasjon på oppslag, som blir hengt opp på styrets oppslagstavle samt på dør til 

garasjeanlegget når dagen nærmer seg. 

Alt som står i garasjen må bort, gulvene må være frie så feiemaskinen kommer helt inn til veggen. 

Vi minner om at det ikke er tillatt med oppbevaring av eiendeler, hensetting av søppel etc. på 

garasjeplassen bl.a. på grunn av brannsikkerhet. Jfr. punkt 5.4 i sameiets trivselsregler. 

 
4. Garasjeport – Bruk helst trådløs portåpner 
Dersom du benytter døren i garasjeporten for å komme inn eller ut av garasjen, må du påse at 
døren blir lukket ordentlig etter deg. Det har vært tilfeller hvor dette ikke er gjort, og når nestemann 
kommer og bruker trådløs portåpner blir porten hengende fast. Montør må tilkalles og det blir en 
unødvendig kostnad for sameiet.  

 



5. Søppelkasse i garasjeanlegg  
Det skal ikke kastes restavfall o.l. fra leiligheten i søppelkasse i garasjeanlegget. Den er beregnet 

for papirbiter, godteripapir, sneiper osv. fra bilen. Restavfall m.m. fra leiligheten må du fortsatt 

legge i container i avfallshus. Det samme gjelder for avfallsbeholder, som er plassert ved 

inngangspartiet.  

 
6. Styrets oppslagstavle 
Tavlen er først og fremst beregnet for informasjon til beboerne fra styret og sameiets organer. 
Reklame og annen bruk kan skje etter nærmere tillatelse fra styret. Oppslag om ledig garasje er 
ok. For å unngå at tavlen fylles opp av uaktuelt stoff, skal gamle, utdaterte oppslag fjernes.  
Oppslag på inngangsdør eller andre steder enn på oppslagstavlen skal ikke finne sted, og det er 
fullt tillatt å fjerne oppslag som henger andre steder enn på de angitte tavlene.  
Unntak her er oppslag fra vaktmester før feiing av garasjer o.l. 
 
 
 
 
 
 

Styret ønsker alle beboere en god og fredfull påske! 
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Styrets kontaktinformasjon: 
 

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