
  

 

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

  

1. Årsmøte  

Årsmøte må i år avvikles elektronisk, og møtet er berammet til torsdag 27. mai 2021. 

Forretningsfører sender ut alle dokumenter ca. 1 uke i forkant, og man avgir stemme ved å gå 

inn på en lenke som forretningsfører legger ved i innkallingen. Denne lenken er åpen for 

stemmegivning et par dager, nærmere tidsangivelser kommer i innkallingen fra forretningsfører.   

De som ikke har e-post mottar dokumentene pr. post, og det er også mulig å returnere 

stemmeseddel pr. post til forretningsfører. 

  

2. OBS - Merking og fjerning av sykler 

Det meldes om at mange sykler har vært hensatt i veldig lang tid. Det er vanskelig for styret å 

vite hvilke sykler som er i bruk, og hvilke som skal fjernes. Derfor har vi denne gang endret litt 

på rutinene. 

 

• Alle sykler blir denne helgen merket med en lapp som angir at sykkelen blir fjernet etter 1. 

juni 2021. De som skal beholde sykkelen må selv fjerne denne lappen innen angitt frist. De 

sykler som fortsatt har merkingen på 1. juni 2021 vil bli fjernet. 

 

Vær oppmerksom på at merking også gjelder barnesykler og sparkesykler. 

 

Styret har også fått klager på at det oppbevares sykler i trappeoppgangen under trapp i kjeller, 

samt i fellesarealet i bodgangene. Dette blir for plasskrevende, samt at det hindrer rengjøring. 

Sykler må oppbevares enten på garasjeplass eller i boden.  

 

3. Dugnad  

Det var godt oppmøte på årets dugnad, og det ble gjort en stor innsats rundt hele området vårt. 

Styret takker hjerteligst alle som bidro med innsats for å gjøre det pent og ryddig på området.    

 

I tillegg har vaktmester holdt på med å legge bark i bed, fjerne mose på asfalt osv. Sprøyting av 

løvetann blir gjort en av de første dagene.   

  

_______________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon:  

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