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Til beboere på Skitunet 

 

 

1. Ny leverandør – Sikkerhet/videoovervåking 
Avtalen med Stanley Security trer formelt i kraft 1.juni. I den anledning ble det i løpet av april 

måned montert opplegg til det nye overvåkningssystemet. Siden da har vi vært i en 

innkjøringsfase og erfaringene så langt er veldig bra. 

  

2. Nordbyveien åpnes for toveistrafikk 1.juli 

Det nærmer seg slutten på en lang anleggsperiode på Nordbyveien og Statens vegvesen 

informerte den 23.ds. om følgende: Det er nå endelig avklart at fylkesvei 35 Nordbyveien i sin 

helhet åpnes for toveistrafikk den 1.juli 2016. Det vil ikke bli åpnet for toveistrafikk på nye 

delstrekninger før hele Nordbyveien åpnes for toveistrafikk den 1.juli 2016. 

 

3. Status nedgravde søppelcontainere 
Styret jobber med å få inn tilbud fra flere leverandører, og tar sikte på å evaluere tilbudene og 
velge leverandør i løpet av juni måned. Det blir en standplass med 4 containere (2 for restavfall 
og 1 for papir og en for glass og metall) ved nåværende søppelhus ved G15, og en standplass 
med 3 containere (2 for restavfall og 1 for papir) mest sannsynlig inntil murvegg ved utkjøring 
fra garasjen under G19. Arbeidet vil nok ikke starte før til høsten. 
 

4. Status oppgradering av inngangsparti 
Styret jobber med å få inn tilbud fra flere leverandører, og tar sikte på å evaluere tilbudene og 
velge leverandør før ferien.   
 

5. Dugnaden 10.mai 
Dugnaden ble utført og sol og fint vær! Det var bra oppmøte og vi fikk gjort mye. Dugnaden ble 

avsluttet med kaffe, vafler og kaker i strålende solskinn på benkene ved lekeplassen. Det var 

så mange fremmøtte at alle fikk ikke sitteplass en gang! Tusen takk til dere alle som hjalp til på 

en vellykket dugnadsdag! 

 

6. Blomsterkrukker ved inngangspartiene 
Beplantning i krukker ved inngangspartiene har blitt gjort av en frivillig i hver blokk. Vanligvis 

blir bidrag til beplantingen innhentet fra beboere i forbindelse med dugnaden, hvor det blir satt 

fram en boks til å legge penger i. Dette fungerer ikke like bra i alle hus, så det blir gjort en 

endring på dette neste år. Styret vil bevilge penger til dette formål neste år. Kontaktperson i 

Grøntgruppen får hovedansvar for organisering av innkjøp og beplantning. 



 

7. Bruk av ringeklokke, inngangsdør og heisdør 
Det må ikke settes klistrelapper utenpå ringeklokken, da det kan gjøre skade på ringeklokken. 

Knappen kan dessuten henge seg opp og da står den og durer til sjenanse for beboere i andre 

leiligheter også.  

Påse at utgangsdør går i lås, - gjelder spesielt om utgangsdør blir stående lenge åpen.  

Dersom det blir satt noe foran den automatiske lukkemekanismen på heisdøren, kan det 

resultere i at døren blir presset ut av spor og dermed stopper helt opp. Servicepersonell må 

tilkalles med de ekstra kostnadene det medfører. 

Styret ber alle beboere om å respektere rett bruk av ovennevnte.    

 

8. Varmtvannsberedere 
Det har vært en del mediaomtale pga. brannfarlige varmtvannsbereder. Dette gjelder ikke for 

beredere som er montert i våre bygninger og dette ble avklart at et tidligere styret for noen år 

siden. Beredere det er feil på er produsert etter 1.6.2009 og det er etter at de siste bygningene 

hos oss stod ferdig. 
 

 

 

 
Styret ønsker dere alle en god sommer! 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

Styrets kontaktinformasjon: 
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