
  

 

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

  

1. Oppbevaring under trappen 

Området under trappen i oppgangene er forbeholdt barnevogner. Det er i enkelte blokker 

plassert mange sykler, lekeapparater og diverse. Dette hindrer renholdspersonalet i å vaske 

ordentlig. Det er også til hinder for de som trenger et sted å plassere barnevogn. Sykler skal 

settes i egen bod, eller oppbevares på egen garasjeplass. 

 

  

2. WIFI i garasjene 

Det er opprettet et gjestenettverk i garasjene, slik at man kan koble seg på nett der.  

Nettverket heter: Skitunet 

Passord: Skitunettelefon 

 

 

3. Gjesteparkering 

Det har over lengere tid vært kapasitetsproblemer på gjesteparkeringen, og det skyldes flere 

forhold: 

 

• Plassen benyttes av utenforstående som ikke er på besøk til Skitunet 

• Plassen benyttes av beboere til nr. 2-biler 

• Plassen benyttes av beboere til yrkesbiler 
 

Skitunet Boligsameie leier denne plassen av Ås Kommune, og er forbeholdt besøkende til 

Skitunet. Presset på denne parkeringen forventes å øke ytterligere sett i lys av den 

utbyggingen som skjer rundt oss, og styret vil i samarbeid med parkeringsselskapet vurdere 

ulike tiltak som kan sikre at plassen blir benyttet til sitt opprinnelige formål. 

 

4. Årsmøte 

Neste årsmøte er fastsatt til 23. februar 2022, og dette er planlagt som et fysisk møte som blir 

avholdt i lokalene til Eldresenteret. 

 

Valgkomitéen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til styret, og oppfordrer alle som kan 

tenke seg å bidra med styrearbeid om å ta kontakt med leder av valgkomitéen Ruth Scavenius 

på tlf. 915 52 086 / e- post: ruthscav@online.no 

 

Et styreverv innebærer spennende og interessante oppgaver, og det gir god innsikt i hvordan 

vårt sameie fungerer og driftes.  

 

 



 

5. HMS - Røykvarslingsdagen 1. desember 

Det nærmer seg 1. desember, som er røykvarslingsdagen. 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. Dette kan gjøres hos Follo Lås og 

Glassikring. 

 

  

_______________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon:  

  
Epost: skitunetboligsameie@gmail.com   Hjemmeside: www.skitunet.no      

  

http://www.skitunet.no/
http://www.skitunet.no/

