
  

 

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

  

1. Brannsikring 

 

Arbeidet med utskifting/forbedring av brannalarmanlegget til et mer tidsriktig anlegg vil bli 

påbegynt i løpet av kort tid. Dagens sentral/utstyr er ikke lenger i produksjon, og er dessuten i 

ferd med å gå ut på dato i forhold til anbefalt levetid. Når vi nå oppgraderer vil styret gå for en 

anerkjent og seriøs leverandør som i tillegg kan tilby en serviceavtale med årlig ettersyn og 

kontroll. Nytt anlegg vil i tillegg til detektorer i garasjeanlegget også få sirene/lydgiver i hver 

oppgang, samt betjeningspanel i hvert bygg slik at det enkelt kan lokaliseres hvilken detektor 

som har utløst alarm og foreta «nullstilling» etter utløst alarm. 

 

Minimumskravet til brannsikring for Skitunet Boligsameie er de bestemmelser som gjaldt på det 

tidspunktet byggene ble reist (forskrift fra 1997). For å få et mer tidsriktig anlegg med betydelig 

bedre sikkerhet anbefaler både Brannvesenet og faginstansene at det også legges opp 

detektorer i alle ganger og trappeløp, samt manuelle meldere i alle bygg. Styret slutter seg til at 

dette er ønskelig, men har ikke midler til å finansiere dette innfor vedtatt budsjett. Vi har da 

følgende alternative muligheter: 

 

1. Oppgradere til et fullverdig anlegg nå og belaste egenkapitalen for å dekke det 

driftsunderskuddet som vil oppstå. (Ca. 4 - 450.000 kroner). Alternativt kreve inn 

kapital fra sameierne for å dekke underskuddet. 

 

2. Oppgradere dagens anlegg i garasjene med tillegg av en lydgiver/sirene også i 

bunnen av trappeløpet, og behandle en utvidelse til alle ganger og trappeløp på 

neste ordinære årsmøte 

 

Styrets gjennomfører alternativ 2 nå, og vil som nevnt i informasjonsskriv nr. 5/2022 finansierer 

dette ved å gjøre noen omprioriteringer i budsjettet slik at noen vedlikeholdsoppgaver som ikke 

er kritiske vil bli utsatt til 2023. På neste årsmøte vil styret fremme forslag om oppgradering av 

anlegget med sensorer i alle ganger/trappeløp, og hensynta dette i neste driftsbudsjett.          

 

2. Renovasjonsavgift 
 

Fra og med 2. kvartal 2022 har Ås Kommune lagt om sine rutiner slik at hver enkelt sameier 

mottar faktura for renovasjon (kr 700 pr. kvartal).  For 1. kvartal har dette blitt betalt av sameiet 

(med samme beløp) som en del av fellesutgiftene. Kommunens nye praksis medfører at 

budsjettposten «kommunale avgifter» vil bli lavere enn forutsatt i budsjettet, noe som igjen gir 

grunnlag for en reduksjon av felleskostnadene. Styret tar dette opp med vår regnskapsfører 

hos Enqvist med anmodning om å redusere fellesutgiftene for den enkelte eier så fort dette er 

praktisk mulig. 

 

 



3. Oppbevaring av MC og sykler på garasjeplass 
 

Styret får fra tid til annet henvendelser om manøvreringsproblemer i garasjen fordi MC/sykler 

oppbevares bak biler. Dette tar mye av garasjeplassen og medfører att bilen blir stående for 

langt ut i kjørebanen. Dette igjen skaper vanskeligheter for en del andre som skal manøvrere 

inn og ut på en ellers trang garasjeplass. Vi gjør oppmerksom på at den naturlige 

garasjeplassen som tilhører leiligheten går fra veggen og fram til ytterkant av betongsøylene. 

Det resterende arealet er å betrakte som kjørebane/fellesareal. Vi ber alle ta hensyn til dette i 

forbindelse med parkering. 

 

 

4. Dugnaden 
 

Selv om været ikke spilte på lag denne dagen, ble det likevel gjort masse. Mange benyttet 

godværet dagen før til å gjøre en innsats, og mange trosset værgudene på «dugnadsdagen» 

og gjorde en solid innsats i regnværet. Styret takker alle for god innsats, og en spesiell takk til: 

 

- Grøntgruppa som har plantet og gjort det fint foran alle inngangene 

- Terje Scavenius for å ha fortsatt arbeidet med å pusse opp/beise bord og sittebenker på 

uteområdene 

- Simen Engen for å ha pusset opp og beiset sittebenker/trapp på nedsiden av nr. 19 ned 

mot rundkjøringen v/21.    

 

 

Styret ønsker alle en riktig god sommer.                    
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________________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon:  

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