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Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet 

1. Vårdugnad 7.mai 
Årets dugnad er satt til mandag den 7.mai. Det skal ryddes rundt husene, rakes og feies m.m. 

Styret vil bestille containere. Der kan du kaste hageavfall, blomsterpotter, krukker og andre 

gjenstander fra egen terrasse/veranda samt defekte hagemøbler o.l. Du kan imidlertid ikke 

kaste hvitevarer, elektriske apparater eller farlig avfall i containeren. Oppslag blir hengt opp på 

styrets oppslagstavle når dagen nærmer seg. 

 

2. Feiing i garasjene den 16. og 17.april 
Feiing av garasjene vil foregå over to dager den 16. april (nr.17, 19, 25, 27 og 11) og 17.april 

(nr.13, 15, 21 og 23). Biler og sykler må parkeres ute. EuroPark vil bli informert så ingen skal få 

parkeringsbot disse dagene. Alt som står på garasjegulvet må fjernes, så feiemaskinen 

kommer helt inntil veggen. Vi minner om at det kun er bil, sykkel, moped/scooter eller 

motorsykkel som kan stå på egen garasjeplass. Se oppslag på styrets oppslagstavle. 

 

3. Maling av fasader 
Malingsarbeidene er planlagt igangsatt medio mai, og det tas sikte på å ferdigstille to blokker 

pr. måned. Denne fremdriften forutsetter at værgudene spiller på lag, og at det ikke blir for 

mange kraftige og langvarige regnbyger mens malingsarbeidet pågår. Rekkefølgen er ikke 

endelig fastsatt, da det i løpet av våren skal skiftes vinduer i noen av blokkene. Arbeidene vil 

derfor starte opp i de blokker hvor slikt arbeid ikke skal gjennomføres, og det er nr. 11, 13, 15, 

17 og 27. Nærmere info om fremdrift og rekkefølge blir gitt på et senere tidspunkt. Det arbeides 

også med å finne fram til en egnet farge på husene, som harmonerer med eksisterende farger 

på fasadene og nærliggende omgivelser. 

 

4. Energimerking av boliger 
Alle boliger over 50 kvm, som skal selges eller leies ut, må energimerkes. Energimerking er et 
konkret miljøtiltak for å øke bevisstheten om energibruken og hva som kan gjøres for å få en 
mer energieffektiv bolig. Du kan enkelt energimerke din bolig via nettsiden 
www.energimerking.no. Her kan du logge deg inn via MinID med kode fra SMS. En 
energiattest er gyldig i 10 år. 

 
5. Områdeskilt – Velkommen til Skitunet Boligsameie 

Det er satt opp et lite områdeskilt ved trappen ned fra gjesteparkeringsplassen. Her kan gjester 
enkelt se hvor de ulike husene befinner seg. 

                    

                              En vårlig hilsen fra styret i Skitunet 😊 
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