
  

 

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

  

1. Årsmøte  

Det er fortsatt uklart når det blir mulig å gjennomføre årsmøtet, og vi må være forberedt på at 

dette kan trekke ut i tid. Forretningsfører avventer hvorvidt myndighetene åpner for 

gjennomføring av elektroniske årsmøter dette året, og vi kommer tilbake til dette så fort det 

foreligger en avklaring på når og i hvilken form årsmøtet kan avvikles. 

 

2. Lading av el- og hybridbiler  

Vi viser til forrige informasjonsskriv hvor vi anmodet om: 

 

Styret anmoder beboere om å avvente eventuell søknad/bestilling av ny ladestasjon for 

montering i garasjeanlegget.  

 

Styret har med bistand fra Elbilforeningen innhentet flere tilbud på ladeanlegg. Som nevnt i 

forrige skriv er det kommet inn forslag til styret om å montere felles ladeanlegg i våre garasjer. 

På grunn av utsatt årsmøte, kan realitetsbehandlingen av dette forslaget trekke ut i tid. For 

beboere som har behov for montering av ny ladeboks før årsmøtets behandling, har styret 

besluttet følgende midlertidig løsning: 

 

Det kan settes opp ladeboks som kobles til egen strømmåler (som tidligere). Dersom felles 

ladeanlegg blir vedtatt av årsmøte, må ladeboksen kobles fra egen måler og tilsluttes 

fellesanlegget når dette er ferdig montert. Det må installeres ladeboks av type Zaptec Pro 

som kan gjenbrukes og tilkobles fellesanlegg med balansert energistyring. Alle bestillinger må 

skje til styret som videreformidler bestillingen til leverandør.   

 

 

3. Skadedyr  

Styret har fått flere meldinger om observasjoner av rotter og mus rundt våre bygninger. Det er 

utplassert åte-stasjoner flere steder rundt blokkene, og disse blir jevnlig ettersett av vår 

leverandør på dette. Styret ber om at alle er påpasselig med at søppelposer og annet avfall 

ikke settes ut på terrasser/veranda, da dette tiltrekker skadedyr. Det bør også unngås å 

henge/legge ut fuglemat som fører til avfall som faller ned på bakken, da dette også tiltrekker 

skadedyr. 

  

  

_______________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon:  

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