
  

 

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

  

1. Ladeanlegget i garasjen 

 

Anlegget er nå satt i drift og alle som har bestilt og fått levert ladeboks er tilkoblet. Rutiner for 

bestilling av ladebokser: 

 

• Send E-post til skitunetboligsameie@gmail.com. Oppgi navn, adresse, E-postadresse 

og telefonnummer samt leilighetsnummer som er angitt på skilt bak garasjeplassen.  

• Styret formidler bestillingen til vår installatør El-kontakten som bekrefter tidspunkt og 

avtaler levering direkte til bestiller. 

• Opprett brukerkonto hos https:// portal.charge365.no/registrer-bruker 

Legg inn betalingsinfo. 

 

2. Avtrekksvifter 

Alle leiligheter har en avtrekksvifte som sitter oppe på taket. Nylig service på disse viftene har 

avdekket at det er 10 leiligheter hvor det ikke er strøm til viftemotoren på taket. I 

ventilatorskapet over komfyren er det en stikkontakt, og vi ber alle sjekke at ledningen til 

kjøkkenventilatoren er plugget i stikkontakten.  

 

3. Lysarmaturer  

Armaturene i garasjen ble skiftet i løpet sommeren. Alle armaturene i trappoppganger bygges 

om til E27- sokkel, og dette arbeidet er snart sluttført. Blokkene G 17 og G19 gjenstår, men vil 

bli utbedret så snart nødvendig materiell foreligger fra grossist. 

 

4.  Uteområdene og lyspullerter 

Glasstak over inngangene samt betongvegg langs vei og nedkjøring til garasjene har blitt 

grundig rengjort i sommer sammen med en generell oppgradering av uteområdene.  

 

Beklageligvis har enkelte beboere ved flere anledninger observert (og tilsnakket) barn som 

utøver hærverk på lyspullerter slik at disse ryker i festene og blir stående på skrå. Vi ber 

foreldre med barn om å ta opp dette på «hjemmebane» da disse pullertene ikke lenger er i 

produksjon, og det medfører store kostnader for sameiet å bytte ut disse.   

 

 

5. Follo Ren 

Det har vært en feil i Follo Ren sin app, slik at beboere ikke har fått opp sin eiendom i appen 

når de skulle kaste noe på Bølstad. Dette skal nå være rettet og eiendommen Granheimtunet 

15 vil dukke opp for alle beboere. 
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6. Uvedkommende i oppgangene 

Det har igjen blitt observert og meldt om selgere i oppgangene våre. Styret oppfordrer til å ikke 

slippe inn selgere og andre uvedkommende som ringer på og vil inn i blokkene. Selgere har 

ikke fått tillatelse fra styret til å komme inn i blokkene. Vær oppmerksom på hvem du slipper 

inn. Har du ikke en egen avtale med noen, så ikke slipp de inn. 

 

                                                         

       

_______________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon:  

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