
  

 

 

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

  

1. Feiing av uteområder og vask av garasjeanlegget 

Feiing av veier/parkeringsplass vil bli gjennomført før påske. Det blir benyttet feiebil med vann for å 
begrense støv i tilknytning til arbeidet. 
 
Garasjene skal rengjøres grundig (gulv, vegger og tak), og det blir sendt ut egen tidsplan på e-post 
samt ved oppslag på når dette skjer i de ulike blokkene.  
 
NB Det vil bli benyttet vann og sterke rengjøringsmidler under dette arbeidet, og det er 
absolutt nødvendig at hele garasjeanlegget er tømt de aktuelle dagene. Det er eier/leietagers 
ansvar å følge opp dette, og entreprenøren/sameiet er uten ansvar for skader som måtte 
oppstå på kjøretøy og/eller gjenstander som følge av dette arbeidet. Parkeringsplassen vil bli 
stengt for kontroll de aktuelle dager.     
 
  

      2. Dugnad 10. mai 
  
     Årets vårdugnad blir 10. mai, og det skal rakes/ryddes rundt hver blokk, samt fellesarealer som  
     skråninger. Trillebår og redskaper vil bli satt ut ved lekeplassen på formiddagen. Løv og avfall skal   
     legges i gjennomsiktige plastsekker som plasseres samlet på egnede steder, og blir hentet av  
     vaktmester. Container blir bestilt og plassert på parkeringsplassen, og her kan beboere kaste private  
     ting/gjenstander (ikke hageavfall). Vi håper værgudene er med oss, og at både seksjonseiere og  
     leietakere slutter opp og bidrar slik at det blir ryddig og fint til 17. mai.   

 

3. Gjesteparkeringen – nye takster 

 

I tråd med beslutning på årsmøtet er nye bestemmelser/takster planlagt iverksatt  

1. mai 202, forutsatt at ny skilting og parkeringsbevis til beboere er på plass. Det vil 

også bli nye skilter, samt ny oppmerking av plassene.  

 

4. Renhold av avfallsconteinere 

 
Follo Ren vil i løpet av våren foreta rengjøring og desinfisering av avfallsdunkene, og denne 

aktiviteten kan medføre noe begrenset fremkommelighet på veien. Vi ber om forståelse for 

dette.  

 

 

 

 



5. Beboerportal Enqvist  
 

Alle beboere kan nå få tilgang til beboerportalen hos forretningsfører ved å opprette bruker og 

passord på www. enqvist.no.  I denne portalen kan beboere få tilgang på informasjon om  

 

• Mitt Boligselskap (info. om boligselskapet, kontaktinfo. til styret/forretningsfører) 

• Mine fakturaer (spesifisert faktura og fakturahistorikk) 

• Oppslagstavle (eventuelle oppslag fra sameiet) 

 

Evt. spørsmål knyttet til portalen/innlogging kan rettes til forretningsfører Per Erik Muland på 

telefon 22 80 95 38 eller e-post: muland@nqvist.no 

 

6. Lekeplassen  
 

Det vil i vår/sommer bli foretatt vedlikehold/oppgradering av lekeplassen. Huskestativet trenger 

å skiftes ut, og på arealet som i dag er dekket med sand vil det bli anlagt kunstgress samt egen 

sandkasse med lokk. 

 

7. Garasjeport 21/23 
 

Ny garasjeport i 21/23 er nå montert. Denne porten har ikke dør innfelt i selve porten, og vi gjør 

oppmerksom på at det ert montert en nøkkelboks på betongveggen ned mot garasjen. Her kan 

beboere i de 2 aktuelle blokker benytte leilighetens systemnøkkel til å åpne porten. 

 

8. Belysning langs gangveier 
 

Glassene på utebelysningen langs veiene er demontert og rengjort, og det er satt inn sterkere 

pærer. Dette har gitt bedre lys og forhåpentligvis enklere fremkommelighet når det er mørkt. 

 

8. Strømpriser 

 
Strømprisene fortsetter å holde et høyt nivå, og selv med litt strømstøtte har sameiet betydelig 

kostnader til energi. Vi ber derfor samtlige beboere å være påpasselig med å slukke lyset etter 

besøk i kjelleren. Det er ikke hver dag det er noen i kjelleren, og når lyset står og brenner 

døgnet rundt i flere dager påføres sameiet unødige utgifter.  

  

Styret benytter anledningen til å ønske alle beboere en riktig GOD PÅSKE. 

 

 

 
________________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon:  

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

  

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

