
  

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

1. Renovasjonsgebyr vil faktureres den enkelte direkte fra kommunen 

I 2020 ble det innført adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene i alle Follo- kommunene. 

Dette innebærer at alle som betaler renovasjonsgebyr har lov til å levere avfall til en langt 

lavere pris enn næringsdrivende. For å få legitimert seg som innbygger i Ås kommune i 

forbindelse med denne adgangskontrollen, kan man laste ned appen MiljøID eller bestille 

adgangskort fra Follo Ren. 

Dette fungerer kun dersom renovasjonsgebyret er registrert på den enkelte tinglyste eier og 

ikke som felles gebyr på boligsameie. 

Å kommune vil derfor fra 2022 fakturere den enkelte seksjonseier for renovasjon. Styret vil 

vurdere om det er hensiktsmessig å endre felleskostnadene iht dette, når praksisen er i 

gang. 

  

2. Kjøkken ventilator/ avtrekksvifter 

Ved oppussing av kjøkkenet, kommer det stadig spørsmål til styret vedr. kjøkken 

ventilatorer. Skal man bytte denne, må man sørge for at den kobles på avtrekksviften på 

taket. Følgende artikkelnr fra Flexit kan benyttes: 

 

- 118691 Facet- S hvit 

- 118692 Facet-S rustfri 

- 13596 Brasserie-S stål med høyrestuss 

- 13598 Brasserie-S stål 

- 13625 Bistro-S 

- 13650 Tradition-S 

 

Dette er også lagt på hjemmesiden. 

 

3. Ladeanlegget 

  Styret har fått henvendelser om hvordan den enkelte kan bidra til å redusere 

 strømkostnadene som den enkelte bruker må betale for ladingen. Vi anbefaler at man i den 

 grad det er mulig lader sine biler om natten hvor det er lavest priser på strømmen. 

 

4. Oppfordring fra styret 

Styret får ekstremt mange henvendelser, både på mail og telefon. Det meste kan man finne 

svar på ved å lese vedtekter, trivselsregler og sjekke hjemmesiden: www.skitunet.no. 

I 2021 hadde styret ca 2.000 mailhenvendelser. Mange er selvfølgelig nødvendige og 

viktige, men styret vil oppfordre seksjonseiere og leietagere til å sjekke selv først 😊 

  

_______________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon:  

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

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

