
  

 

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet  

  

1. Årsmøte 

Vi viser til utsendt protokoll fra vårt årsmøte, og vil informere om følgende: 

 

• Oversikt med kontaktinformasjon til valgte styremedlemmer og vararepresentanter er 

oppdatert og hengt opp på styretavlene i 1. etasje. 

 

• Nye bestemmelser som gjelder gjesteparkeringen er foreløpig ikke iverksatt, da det er 

en del formaliteter med produksjon av gjestekort, endring av skilter mm. som må på 

plass. Inntil videre gjelder tidligere ordning, og det blir gitt informasjon før nye 

bestemmelser iverksettes. 

  

2. Kontroll av Gassanlegget 

Follo Brannvesen har og kontrollert gassanlegget vårt. Med på befaringen var også Norsk 

Gassnett og 2 fra styret. Hovedfokus på gjennomgangen var: 

 

• Skilting og merking 

• Kontroll og vedlikehold av anlegget 

• Varsling og beredskap 

• Sikker drift av anlegget, rutiner for kontroll av gasspeiser mm.. 

 

Brannvesenet hadde ingen vesentlige merknader etter befaringen, men påpeker viktigheten 

av økt kunnskap om varslings- og beredskapsrutiner, samt at kravet til jevnlig kontroll av 

gasspeisene overholdes. Vi vedlegger til informasjon Faktaark fra DSB (direktorat for 

samfunnssikkerhet og beredskap) som omhandler GASSANLEGG I BOLIGSAMEIER, og 

som tydeliggjør hva som er styrets ansvar og beboers ansvar. Vi ber alle eiere og beboere 

gjøre seg kjent med denne. 

 

3. Vårdugnad 

 

      Årets dugnad er fastsatt til tirsdag 10. mai, og container vil bli bestilt. Mer informasjon om 

 dette blir sendt ut senere. Feiing av asfalt etter vinterens strøing vil bli bestilt, og det skal 

 benyttes feiebil med vann slik at det blir minimalt med støv. 

 

 

 

 

 



4. Rengjøring av garasjeanlegget  

Det er behov for en grundig rengjøring av garasjeanleggene i år, og dette er under 

planlegging og forventes utført i løpet av våren. Vi kommer tilbake med mer 

informasjon når tidsplanen er lagt sammen med utøvende entreprenør.   
 

 

5. E-post til styret 

 

Vi gjør oppmerksom på at sameiets e-postadresse som skal benyttes fortsatt er  

 

   skitunetboligsameie@gmail.com.  

 

E-postadressen skitunet@styremail.no er en e-postadresse via forretningsførers portal, 

og benyttes kun til masseutsendelser. Svar/henvendelser på denne e-postadressen vil 

ikke bli besvart. 

 

  

Styret 

 

_____________________________________________________________________

Styrets kontaktinformasjon:  
  

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

  

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

