
  

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

  

1. Utelys på seksjonseiers veranda/terrasse 

Styret har via HMS-runder registrert en rekke utelamper med knust deksel som skal beskytte 

mot at fuktighet trenger inn i lampen og de elektriske komponentene. Dette vil medfører jordfeil 

på anlegget og kan i tillegg være svært farlig dersom lampen ikke skiftes ut. Av 

sikkerhetshensyn pålegges alle som har defekte utelamper om å bytte ut disse. Et stort antall  

gjelder leiligheter som er utleid, og vi ber eiere som leier ut sin seksjon være spesielt 

oppmerksom på dette. Styret har i samarbeid med El-Kontakten funnet en solid og god lampe 

som skal erstatte de gamle lampene fra byggeåret. Bestilling sendes på e-post til 

skitunetboligsameie@gmail.com som videreformidler en samlet bestilling til vår leverandør. Se 

detaljer og pris beskrevet i vedlegget fra El-Kontakten AS.  

 

2. Brannvarslingsanlegget 
 

 
 

 

Vi vil om kort tid henge opp en brukerveiledning ved alarmskapene i 1. etasje. Kort fortalt 

trenger beboere kun å ha kjennskap til hvordan man stopper en alarm «AVSTILL ALARM» og 

hvordan man tilbakestiller alarmen «TILBAKESTILLE».  Manuelle brannmeldere ved 

garasjedør og hoveddør vil bli montert senere på grunn av leveranseproblemer fra produsent. 

mailto:skitunetboligsameie@gmail.com


3. Service på Gasspeiser 
 

Oppsamlingsrunde for service på gasspeisene blir utført 12. og 13. desember 2022. Lister med 

tidspunkter blir oversendt de det gjelder i egen e-post. Styret gjør oppmerksom på at det er 

lovpålagt med årlig ettersyn av gasspeiser, og vår kollektive avtale med Assemblin forutsetter 

en rasjonell og effektiv gjennomføring av kontrollen. De som ikke er til stede på annonsert 

tidspunkt i oppsamlingsrunden vil ved servicebesøk etter nevnte datoer bli fakturert etter 

Assemblins ordinære prisliste som er ca. 2000 kroner. 

 

Prisene på gass har ifølge Norsk Gassnett ikke endret seg nevneverdig i perioden mai-

september. Du kan lese mer om prisutviklingen på gass på Norsk Gassnett sine hjemmesider 

www.norskgassnett.no 

 

 

4. Wi-fi i garasjene  
 

Det har i den senere tid  vært problemer med internettdekningen i noen garasjer, noe som har 

medført vanskeligheter med å starte el-billading via app. Det har nå blitt byttet modem i de 

aktuelle garasjer, og dette ser nå ut til å fungere tilfredsstillende. 

 

5. Vedlikehold vinduer/dører 
 

Vi har gjennom flere år hatt store utgifter til utskifting av vinduer som har hatt omfattende 

råteskader. Ansvaret for å vedlikeholde vinduer og ytterdører er hjemlet i Eierseksjonsloven og 

våre vedtekter, og dette faller inn under eiers vedlikeholdsplikt. Råteskader på 

vinduer/vinduslister som oppdages tidlig kan utbedres til en langt lavere kostnad enn å skifte ut 

hele vinduet, og vi ber alle eiere være oppmerksomme på dette og sjekke jevnlig at vinduer og 

ytterdører ikke har tegn til råteskader. 

 

Vi minner samtidig om at verandadører og vinduer trenger smøring 1-2 ganger pr. år for at 

åpning og lukking skal fungere tilfredsstillende.  Vedlikeholds-veiledning for dette ligger på våre 

hjemmesider under fanen Info/lover og regler/– FDV-mappe (Forvaltning, drift og vedlikehold)  

 

 

 

 

 

 

19.10.2022/styret 
  

_______________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon:  

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