
  

 

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

  

1. Årsmøte  

Nytt tidspunkt for avvikling av Årsmøte er berammet til torsdag 27. mai 2021. Dersom 

smittevernreglene på dette tidspunkt er slik at det ikke kan gjennomføres fysisk årsmøte, vil 

gjennomføringen skje i form av elektronisk møte. Dette foregår ved at forretningsfører sender ut 

alle dokumenter i forkant, og avstemming skjer ved at man logger seg inn på en nettside og 

avgir sin stemme. Alternativt kan man returnerer stemmeseddel fysisk til forretningsfører. 

Nærmere informasjon og innkalling blir sendt i forkant av møtet. 

  

2. Feiing  

I perioden 12. - 16. april vil det bli gjennomført feiing av garasjene samt veier/parkeringsplass 

ute. Aktiviteten gjennomføres etter følgende plan: 

 

• 12. og 13. april: Feiing av veier/parkeringsplass   

• 14. april: Feiing av garasje 17 – 19 – 25 – 27 og 11 

• 15. april: Feiing av garasje 13 – 15 – 21 – og 23  

 

Parkeringsselskapet vil bli varslet slik av det ikke blir gjennomført kontroll de dagene det feies i 

garasjen, og gjesteparkeringen kan benyttes fra kl. 18.00 dagen før feiing. Oppslag/påminnelse 

bli satt opp på oppslagstavlen og på døren inn/ut fra garasjen noen dager i forveien.  

 

For at vedlikeholdsarbeidet kan utføres uten unødvendige hindringer, er det beboers ansvar å 

sørge for at det ikke befinner seg bil/sykkel/MC osv. på garasjeplassen fra kl. 7:00 den dagen 

det skal feies. Vaktmesterselskapet og sameiet er ikke ansvarlig for skader som evt. måtte bli 

påført som følge av at bil/gjenstander ikke er fjernet fra garasjeplassen.    

 

3. Dugnad  

Vi vil også i år sørge for opprydding rundt blokkene etter vinteren, og gjennomfører vår 

tradisjonelle dugnad mandag 3. mai hvor det skal rakes/ryddes på fellesarealene. Container vil 

bli bestilt og plassert på gjesteparkeringen, og kan benyttes av beboere. Nærmere informasjon 

om dugnaden kommer på oppslagstavlen.   

 

I tillegg til dugnadsinnsats fra beboere vil vaktmester foreta en del utvendig vedlikehold i løpet 

av våren slik vi kan møte sommeren med attraktive utearealer.   

  

_______________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon:  

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