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Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet 

 

 

1. Unødvendig kjøring på gangveiene  
Det skal – som hovedregel – ikke kjøres bil på gangveiene. Det er heller ikke tillatt å 

parkere bil på gangveier/snuplasser. Styret har mottatt flere klager på biltrafikk på 

gangveiene, som også skjer på nattestid. Det er rapportert om biler som står med motor i 

gang og høylytt prat i mange minutter. Dette er til stor sjansene for beboere som har 

soverom ut mot gangveien.  Dette gjelder spesielt på øvre vei forbi nr. 15, 13 og 11 samt 

i rundkjøring på nedre felt.  Styret minner om at motorisert ferdsel til inngangspartiene 

ikke skal forekomme mellom kl. 23.00 - 07.00. Unntatt utrykningskjøretøyer, uføre og 

syketransport. Ved større selskapeligheter bør naboene varsles. Styret ber alle beboere 

respekterer dette. 

 

2. Parkering av biler langs veien inn til Skitunet 
Veien inn til Skitunet blir ikke brøytet skikkelig pga. flere parkerte biler langs veien. Dette 

skaper farlige situasjoner da kun halve veien kan benyttes. Fortauet blir benyttet for å 

komme forbi hverandre, som ikke er bra. Styret er gjort oppmerksom på at det har vært et 

par nesten møteulykker her! Selv om parkering på denne kommunale veien ikke ligger 

under styrets mandat, anmoder vi likevel seksjonseiere og leietakere til ikke å parkere 

langs veien. Styret er gjort kjent med at en beboer har sendt melding til Ås kommune 

med anmodning og borttauing av bil (en bil har stått parkert her siden i høst), så veien 

kan bli brøytet skikkelig. Fint om alle respekterer styrets anmodning om ikke å parkere 

langs veien.  

 

3. Avfall- og søppelhåndtering 
Papp/papircontainer på øvre avfallsstasjon var full før nyttårshelgen, så det ble satt 

opp plakat med anmodning om å bruke containere på nedre felt. Til tross for dette ble det 

satt flere poser/sekker/esker med papp og papir utenfor containeren. Styret mener dette 

er uakseptabelt, og det medfører forsøpling av området. Styret foretok flere oppryddinger 

i løpet av uken, så det ikke skulle se så stygt ut samt for å sjekke om de tre containerne 

vi har for papp/papir er dimensjonert for vårt behov.  Det var fortsatt noe plass igjen i en 

container når tømming ble foretatt sist tirsdag, så kapasiteten er der. Søppel skal ikke 

hensettes utenfor noen av containerne! 

Søppelkasse i garasjen skal ikke brukes til matavfall og annet husholdningsavfall. 

Dette skal kastes ute. Det må ikke presses større poser eller esker inn i søppelkassene 

da disse ikke er dimensjonert for dette. En av søppelkassene er nå blitt ødelagt og dette 

medfører ekstra kostnader for sameiet og noe tid før ny kasse er på plass. 

Miljøbil fra Follo Ren stopper på Meny i Nordbyveien hver 14.dag, torsdager i 

oddetallsuker, mellom klokken 16:00- 17:00. Her kan man levere mye av grovavfallet 
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man normalt ville levert til gjenvinningsstasjoner. Miljøbilen tar bl.a. imot: EE- avfall, farlig 

avfall, tekstiler, glass og metall. Mot betaling kan man levere bl.a. trelast, porselen, fliser, 

ildfaste former m.m. For mer info: www.folloren.no. Se også brosjyre «Offentlig 

informasjon fra Follo Ren», som i desember ble lagt i postkassen til hver husstand.  

 

4. Tekstilcontainer på nedre avfallsstasjon 
Skitunet Boligsameie er valgt ut til å være med på et prøveprosjekt på innsamling av 

tekstiler. Det er i den anledning satt ut en tekstilcontainer på nedre avfallsstasjon. Dette 

er gratis, og Follo Ren i samarbeid med Røde Kors stå for innsamling og vedlikehold. 

Røde Kors er en humanitær organisasjon som de fleste kjenner til og inntektene fra 

innsamlede tekstiler vil gå til veldedige formål. For å ta vare på miljøet er det viktig at 

tekstiler går til ombruk og gjenvinning. Med egen tekstilcontainer vil det gjøre det enklere 

for beboere her på Skitunet å få tekstiler ut av restavfallet. 

 

5. Bredbåndandel – Telenor (tidligere Canal Digital) 
Oversikt over bredbåndandelen kollektivt utstedes til hver enkelt beboer personlig med 

navn som måtte ønske det ved henvendelse til telefonnummer 815 55 520 eller via epost: 

81555520@telenor.com. Til info er bredbåndsandelen som er inkludert i den kollektive 

avtalen kr. 239,- pr. måned (gjelder fra 1.8.2018). 

 

6. GDPR – Ny personopplysningslov i 2018 
Det er inngått ny forretningsføreravtale med Enqvist Eiendomsdrift. Den nye 

avtalen regulerer behandling av personopplysninger i tråd med nytt regelverk.   

 

7. Årsmøtet avholdes 27.februar 
Det er sendt ut varsel til seksjonseiere om frist innen 22.januar for innsending av saker til 

styret. Årsmøtet avholdes på Nordby Eldresenter onsdag den 27.februar. Møteinnkallelse 

med presentasjon av sakslisten blir distribuert fra forretningsfører i god tid før årsmøtet 

avholdes. 

 

 

Vinterhilsen fra styret! 
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