
  

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

  

1. Dugnad 12.mai 2020 

Regjeringen har besluttet å tillate organisert aktivitet for inntil 50 personer, gjeldende fra 7. mai 2020. 
Dette innebærer at vi kan avvikle sameiets vårdugnad innenfor de nye bestemmelsene (1 meters 
avstand og en ansvarlig arrangør). Ny dato for dugnad blir 12. mai, men vi opprettholder dato for 
container hvor beboere kan kaste privat avfall. Denne blir som tidligere varslet utplassert på 
parkeringsplassen i løpet av 6. mai, og blir stående der 7. og 8. mai.  
 
På dugnadsdagen 12. mai vil nødvendig hageredskaper bli utplassert ved lekeplassen ved 12-tiden, 
slik at de som vil starte opp tidlig får mulighet til det. Det er behov for raking og rydding rundt husene 
og på fellesarealer/skråninger. Hageavfall skal samles i plastsekker som blir anskaffet av styret. 
 

      2. Kanalrens i alle leiligheter 
  
      Styret har engasjert Venti-Rens AS til denne jobben, og det vil foregå i uke 20 og 21. De beregner å  

starte nederst på feltet (21) og jobbe seg oppover. Beregnet tidsbruk er 1 blokk pr. dag. Alle beboere 
vil bli varslet i god tid før oppstart. I tillegg vil Venti-Rens sin representant komme innom alle berørte 

      leiligheter mellom klokken 8 og 9 den dagen det skal renses. 
 
      N! Venti-Rens følger alle regler i forbindelse med Corona, og bruker smittevernutstyr som munnbind   
      Briller og sprit. Det er kun 1 person som skal inn i leiligheten.  
 

Mange har opplevd vond lukt og dårlig avtrekk i leiligheten, og av hensyn til inneklima er det viktig at   
alle leiligheter får gjennomført rensing av ventilasjonskanalene. 

 

3. Maling av trappeganger  
 

Arbeidet vil bli utført av Maling og Bostyling AS. Styret har forhandlet fram en svært gunstig 

pris, og har funnet rom for å få malt samtlige blokker i år. Arbeidet starter i uke 20, men i en 

annen blokk enn der kanalrensen foregår. 

 
 

4. Oppgradering av inngangspartiene 
 

Arbeidet med oppgradering foran inngangspartiene starter første uken i juni, og forventes å 

vare 3-4 uker totalt. Inngangspartiene har fra byggeperioden noe ulike løsninger med hensyn til 

hvor det er asfaltert og ikke, og det vil som følge av dette bli noe ulike løsninger på den 

oppgraderingen som nå skal gjennomføres. 
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