Juli 2020

Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet

1. Årets prosjekter





Vi er godt i gang, og snart i mål, med prosjektene som ble vedtatt på årsmøtet.
Asfalteringen er gjennomført, samt at det ble laget en ekstra fartsdump ved nr. 19.
Det er ferdig plantet rundt inngangspartiene med kantstein. Her er det behov for jevnlig vanning
for at plantene skal sette seg ordentlig. Ser du at det trengs å vannes, så gjør gjerne det!
Maling av alle oppgangene er godt i gang, og flere begynner å bli ferdige. Arbeidet vil bli
gjennomgått og kvalitetssikret ift. sprekker m.m.
Kanalrens er utført hos de fleste. Kun noen få gjenstår.

2. Kjøring på området
Styret har igjen fått klager på at det kjøres fort nedover veien, og at det har vært flere skumle
situasjoner i forbindelse med at andre skal ut av garasjene. Det er smalt nedover veien, og bratt ned
til garasjene. Vi oppfordrer igjen folk til å kjøre rolig og ta hensyn til andre inne på området.
Vi minner også om at kjøring inne på feltet skal holdes til et minimum og at biler ikke skal stå på
tomgang. Husk at mange har soveromsvinduer mot inngangspartiene. Styret har også fått flere klager
på at biler står parkert med motor gående på tomgang i opptil 30 minutter av gangen. Dette er ikke
akseptabel adferd!
3. Støy
Det har vært noen fine uker med godt sommervær, og endelig kan man samles litt flere igjen.
Vi har forståelse for at det er hyggelig, men vi minner samtidig om trivselsreglene i forhold til
støy og bråk. Ta hensyn til naboer om du har festlig lag. Sett gjerne opp en lapp på
oppslagstavlen om du skal ha selskap. Husk at det skal være stille mellom kl. 23:00 og kl. 07:00.

4. Søppel
Det finnes to søppelstasjoner på feltet. Papir container på øvre avfallsstasjon blir ofte full. Er
den det, må du gå til den nedre stasjonen. Det skal aldri ikke settes søppel utenfor
containere. Dette tiltrekker skadedyr og ser heller ikke pent ut. Er det fullt, må du ta med deg
tingene dine hjem igjen, eller gå til neste stasjon!
Det skal heller ikke kastes søppel i klescontaineren til Røde Kors!

5. Service på gasspeiser
Datoene for årets service av gasspeisene er satt. Dette vil bli gjennomført i perioden 09.0924.09. Styret vil sende ut informasjon til de ulike blokkene over sommeren.

Vi minner igjen om at mye informasjon finnes på sameiets hjemmeside: www.skitunet.no.
Styret benytter anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!

______________________________________________________________________
Styrets kontaktinformasjon:
Epost: skitunetboligsameie@gmail.com Hjemmeside: www.skitunet.no

Mobil: 468 48 798

