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Til beboere på Skitunet 

 
 

 

1.  FASADEN 
På Sameiermøtet i 2017 var det enighet om at det var påkrevd med vedlikehold av 
bygningsmassens fasader, og styret fikk i mandat å utrede hvilken behandlingsmetode 
som er best egnet. Styret har utredet ulike alternativer, og det har vært befaring på 
stedet av flere malermestre samt representanter fra både Jotun og Nordsjø. De råd vi 
har fått fra fageksperter er entydige, og det er helt nødvendig å behandle treverket på 
fasadene, da vær og vind har medført at treverket har tørket ut og sprekker. 
Dette er en sak styret vil ta opp på årsmøtet. Detaljer rundt dette vil fremkomme i 
innkallingen til årsmøtet. 

 

2. VINDUER 
Omfang av råte i vinduer er større enn først antatt. I forbindelse med bestilling av 

ytterligere nye vinduer (ramme og glass, ikke karm) er det foretatt oppmåling av de 

respektive vinduer som skal erstattes. Mål på vinduer som i utgangspunktet skal være 

like viser seg å være noe forskjellige. Dette kompliserer bestilling som skal gjøres. Det 

arbeides med saken og vi håper vi skal klare å bli ferdige med dette tidlig på våren. 

 

3. GARASJEPORT 
Garasjeporten under nr.19 vil bli skiftet ut i løpet av februar. Det siste året har det vært 
så mange reparasjoner på den at styret så seg nødt til å skifte den ut. 

 

4. EL-KONTROLL / EL-BILLADING 
Som en del av vårt HMS-arbeide, har Installatøren AS etter oppdrag fra styret 
gjennomført en omfattende kontroll av det elektriske anlegget. Kontrollen har avdekket 
noen feil/mangler på anlegget, i hovedsak på den del av anlegget som gjelder våre 
fellesarealer. Noen seksjonseiere har på eget initiativ lagt opp installasjoner direkte fra 
sine målere i el-skap plassert i kjeller. Dette kan være opplegg til El-bil, stikkontakt i 
bod eller ved garasjeplass osv. Kontrollen har avdekket at noen av disse 
installasjonene ikke er i henhold til gjeldende forskrifter, og utbedring av disse 
feil/mangler er den aktuelle seksjonseiers ansvar. De berørte er tilskrevet og frist for 
utbedring er satt til 1.mars 2018. 
Som følge av dette samt gjeldende krav og anbefaling fra DSB (Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap), har styret i samarbeid med Installatøren AS 
utarbeidet nye retningslinjer for hva som kan godkjennes når det gjelder lading av el-
biler i våre garasjer. Forslag til endring i Trivselsregler blir lagt fram på årsmøte. 



________________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon: 

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

 

 
 

5. UTBYGGING PÅ JORDET SOLBERG ØST 
Etter at innsigelse til Selvaag’s dispensasjonssøknad på byggehøyde ble sendt 10. 
november 2017 (se forrige infoskriv), har vi mottatt brev hvor det på bakgrunn av 
innsigelsen er foretatt justeringer, herunder avtrapping av nærmestliggende bygg samt 
også plassering lengre fra våre bygg. Møte er også avholdt med regionsjef Even Bakke 
fra Selvaag. Byggesaken skal behandles i Ås kommune i slutten av måneden, så 
endelig resultat foreligger ikke enda. 
Oppstarten vil sannsynligvis bli om ett år. Anleggstrafikken vil bli fra Søndre Tverrvei så 
den ikke skal bli til for stor sjenanse for oss. 

 

6. MATAVFALL 
I februar vil vi få display med matavfallsposer som vil bli plassert i hver blokk. 
 

7. ÅRSMØTE 
Årsmøte avholdes på Nordby Eldresenter den 28.februar. Møteinnkallelse med presentasjon 
av sakslisten blir distribuert fra forretningsfører i god tid før årsmøtet avholdes. 

 

 
 
 

Styret ønsker dere alle noen fine vinterdager 
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