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Til beboere på Skitunet 

1. Inngangspartiene  
Oppgradering av inngangspartiene iht. årsmøtevedtak i 2016 er gjennomført i løpet av våren, 
gjelder nytt takoverbygg, nye låsbare postkasser og maling av «mur»-vegger.  
Det gjenstår imidlertid tak over postkassene, som blir levert i løpet av kort tid.  
 

2. Dugnaden 9.mai 
Det var bra oppmøte på årets dugnad. Styreleder måtte ut for å kjøpe flere raker, så vi fikk 
sysselsatt de fleste. Vi var heldige med været også. Det kom riktignok noen få regndråper, men 
det hører med… Styret takker alle som bidro, herunder også de som stilte opp med kaffe og 
hjemmebakst. En stor takk til Grøntgruppen som sørget for planting i krukker ved 
inngangspartiene.  

 
3. Feiing av garasjene 6. og 7. juni 

For at feiingen skal være effektiv og gi et godt resultat, er det helt nødvendig at anlegget er 
tømt for biler, hengere, sykler, dekk og alle andre gjenstander. Styret tok en befaring i 
garasjeanlegget noen dager i forkant av feiingen og oppdaget dessverre at det var enkelte 
beboere som oppbevarte ulovlig gjenstander på egen garasjeplass. De ble tilskrevet. De aller 
fleste etterkom krav om tom garasjeplass på feiedagen. Vi minner om at det ikke skal 
oppbevares gjenstander i garasjeanlegget bl.a. pga brannsikkerhet. Ref. pkt. 5.4 i sameiets 
Trivselsregler.  

 
4. Dørmatter  

Follo Ren vasker oppgangene hver fredag. På vaskedagen skal dørmatten til hver enkelt 
leilighet tas inn for å gjøre vaskearbeidet enklere og for at det skal bli vasket under mattene. 
Tror kanskje ikke nye beboere er blitt gjort kjent med dette.  
Dørmatter ved hoved inngangsdør og ved kjellerdør til garasjeanlegget skal ikke brukes som 
dørstopper da de blir ødelagt.  

 

5. Rengjøring av takarealer – Gjelder leiligheter i 4 etasje  
Rengjøring av membrantekkede arealer for de to minste leilighetene i 4.etasje kan ikke utføres 
på de smale flatene, som ligger mot syd og vest, hvor man ikke kommer til med lift.  Renholder 
må få tilgang til leilighetene for å få utført jobben. Ta kontakt med styreleder Ulf Gjerde, 970 
66 881 ev. pr. epost skitunetboligsameie@gmail.com dersom du ønsker at det gjenstående 
takarealet skal vaskes, så avtale kan gjøres med Follo Ren.  

 
Styret ønsker dere alle en riktig  
god sommer! 
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