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Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

1. HMS – Røykvarslingsdagen 1. desember 

Nå nærmer det seg jul og 1. desember er brannvarslingsdagen. Styret minner om beboeres 

eget ansvar for at lovpålagt varslings- og slokningsutstyr finnes i boenheten, og at de fungerer 

som de skal.  

• Skift batteri i alle røykvarslere og sjekk at de fungerer ved hjelp av testknappen.  

• Sjekk at pilen på brannslukningsapparatets trykkmåler står på det grønne feltet.  

• Pulveret i pulverapparater kan klumpe seg over tid. Snu apparatet opp-ned noen ganger 

– helst hvert kvartal.  

• Røykvarslere og brannslukningsapparater har begrenset varighet og anbefales skiftet 

hvert 10. år/ Eller at det tas service på brannslukningsapparatet.  

 

Vi minner også om viktigheten av jevnlig rengjøring av sluk, samt ventiler på baderom. Dette for 

å unngå sjenerende lukt og utvikling av sopp/muggdannelse. Du kan lese mer om HMS-tiltak 

på www.skitunet.no under fanen Info. 

 

2. Sykler  

 

Iht. vedtektene skal det ikke oppbevares gjenstander, brennbart materiale og/eller søppel i 

garasjeanlegget og kjellerganger. Det er observert flere sykler på fellesarealer i kjellere. Vi 

minner om at dette må settes i egen bod eller på egen garasjeplass, og ber de som har satt 

sykler på fellesarealer om å flytte disse omgående. 

   

3. Søppel i garasjene 

 

Vi minner igjen om at det ikke skal kastes matavfall i søppelkassene i garasjene. Det er muse- 

år og det er observert mus i garasjene og inne i noen leiligheter. Matavfall skal kastes i 

søppelcontainerne ute og ikke inne, da det tiltrekker seg skadedyr.  

 

4. Mating av fugler 

 

Ref. punktet over. Det er museår og det er observert mus flere steder. Vi ber om at ingen mater 

fugler fra terrasser/ balkonger! 

 

5. Gavepapir 

 

Husk at gavepapir skal kastes i restavfall og ikke i papircontainer. 

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere en fin førjulstid! 😊 

______________________________________________________________________  
Styrets kontaktinformasjon:  
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