
  

 

 

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

  

1. Parkeringsbestemmelser 

I tråd med årsmøtets vedtak bli nye bestemmelser iverksatt fra 1. mai 2022, men grunnet renhold av 
garasjeanlegget vil IKKE kontroll bli utført i perioden f.o.m. 1.5. kl. 18:00 t.o.m. 11.5. kl. 18:00. 
 
Nye bestemmelser er. 
 

➢ Kr 20 pr. time i tidsrommet 07:00 – 22:00, deretter døgnpris kr 150. 
➢ 6 Kontraktsplasser: kr 500 pr. mnd. pr. stk. 
➢ Besøkende med gyldig parkeringsbevis parkerer gratis. Beviset skal være godt synlig for 

parkeringsvakten 
➢ Parkering inne på området medfører parkeringsgebyr dersom det ikke har vært aktivitet ved 

kjøretøyet i løpet av 5 minutter. 
  
Det er 2 stk. parkeringsbevis til hver boligseksjon. Seksjonseier eller leietager må kvittere ut 
leilighetens kort, og vi deler ut disse følgende dager: 
 
Ons 4. mai 2022 mellom kl. 18:00 og 19:00 til beboere i Granheimtunet 11, 13, 15, 17 og 27.   
Sted: 1. etasje i G15. 
 
Tors 5. mai mellom kl. 18:00 og 19:00 til beboere i Granheimtunet 19, 21, 23 og 25. 
Sted: 1. etasje i G21 
 
De som ikke kan hente på angitte tidspunkter må avtale utlevering med styreleder. 
 
Vi ber samtidig alle eiere/leietakere merke seg følgende: 
 

➢ Gjesteparkeringen er forbeholdt besøkende og skal ikke benyttes av bil nr. 2 eller firmabiler 
➢ Alle kort har et unikt nummer, og kort med ugyldige nr. medfører parkeringsgebyr 
➢ Parkeringsvakten registrerer «gjengangere» som parkerer ofte med parkeringsbevis, og 

sjekker eier av kjøretøyet. Er dette firmabil eller noen som er bosatt på Skitunet ilegges 
parkeringsgebyr 

➢ Tap av kort meldes pr. e-post til styret som bestiller nytt hos Apcoa. Erstatningskort faktureres 
seksjonseier til gjeldende pris. Pris pr. 1. mai 2022 er prisen kr 470 inkl. mva. 

➢ Det er tillatt å låne parkeringsbevis av f.eks. nabo hvis man har besøk av flere enn 2 biler 
➢ Parkeringsbevisene følger leiligheten ved eierskifte/skifte av leietager 
➢ Det blir opparbeidet en gjesteplass for MC. Denne kan benyttes av gjester med MC gratis, og 

trenger ikke parkeringsbevis. 
  

   



    2. Dyrehold 

    
        Vi minner om Trivselsreglenes punkt 7. Dyrehold skal ikke være til sjenanse for andre beboere.  
        Hund skal alltid føres i bånd på sameiets område. Ta alltid med hundepose og kast evt 
        etterlatenskaper i søppelkasser montert på utearealene. Lufting av hund skal ikke foregå på plenen  
        foran leilighetene. Inngangspartiet skal ikke være en fast urineringsplass for hunden, da det i tillegg  
        til sjenerende lukt ikke ser særlig pent ut enten det er snø eller ikke. Følg regler om båndtvang samt  
        Lov om hundehold (hundeloven). 

 

    

 3. Dugnad 10. mai 
  
    Det er tid for å rydde uteområdene etter vinteren, og for å få det pent og hyggelig rundt oss må vi alle  
    hjelpe til slik at vi kan møte sommeren med trivelige uteområder. 
 
    Tirsdag 10. mai gjør vi en felles innsats.  Det skal rakes/ryddes rundt hver blokk, samt   
    skråningene nedenfor parkeringsplassen, ovenfor lekeplassen og bak muren langs veien.  
 
    Redskaper blir satt fram ved lekeplassen på formiddagen, slik at de som har mulighet til det kan starte  
    opp tidlig på dagen.  
 
    Avfall legges i gjennomsiktige plastsekker som plasseres samlet på egnede steder, og blir hentet av  
    vaktmester.  
     
    Container blir plassert på parkeringsplassen mandag 9. mai 2022 og blir stående til torsdag  
    12. mai.2022. Her kan beboere kaste private ting/gjenstander, men ikke hageavfall,  
    brukte bildekk, elektriske apparater eller farlig avfall (maling o.l.)    
 
    I tillegg til det som blir gjort på dugnaden vil vaktmester utføre noen oppgaver som vask av glasstak  
    over inngangspartiene, vask av fasadene der det er grønske, skitt osv., samt sprøyting for  
    ugress/løvetann. 
 
 
    Vi håper på godt dugnadsvær og ønsker vel møtt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon:  

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

  

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

