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Siste nytt 

Kort oppsummering av referatet fra styremøte i borettslaget 

Styret har inngått avtale med Rentokil for skadedyrbekjempelse og erstatter selskapet borettslaget 

tidligere hadde avtale med. 

Styret har nå inngått avtale med Tømrer 1 for løpende vedlikehold av borrettslaget bygningsmasse 

Kort oppsummering av referatet fra Fellesorganet for Skjettenbyen (FO) 

Antenneutvalget 

-Informasjon om den nye avtalen ble sendt ut til beboerne like før påsken. Utvalget sjekker om 

bredbånd 100/15 Mbit/s ble aktivert 1.4.2021.   

- Som en del av ombyggingen skal innmaten i 1 stk veggkontakt (TV) byttes inne hos hver beboer 

etter hvert.   

- Nn brl. hadde en del brudd/hakking på videokonferanser på dagtid siste halvdel i mars. 

Tilsynelatende bedre nå.   

- Det ble brudd i rettighetsforhandlingene mellom Telia og NENT, som er leverandør av blant annet 

TV3, V4, TV6 og Viaplay. Som kompensasjon fikk beboerne 25 poeng ekstra til å velge andre TV-

kanaler/pakker ut mars måned. Fire dager etter bruddet var partene kommet til enighet, og de 25 

ekstra poengene ville vare ut april måned.  

Områdesatsningen for Skjettenbyen (https://www.facebook.com/aktiveskjettenog 

Prosjektsiden)  

- Områdesatsningen ”Aktive Skjetten” varer t.o.m. 30.6.2021. Dernest overtar de forskjellige 

kommunale avdelingene evt. ferdigstillelse av pågående prosjekter. En prosjekterfaringsrapport skal 

utarbeides på sensommeren.  

-Kommunen har ferdigstilte de nye stiene ifm. den nye parken på sletten mellom Tårnbyveien og 

Riihimækiveien. I dag kom fire benker og arbeidet fortsetter.  

- ”Skjetten-musikkfesten”, over to dager, var tiltenkt i slutten av mai 2020. Så ble den flyttet til mai 

2021, og nå er den flyttet til mai 2022. Det under den forutsetning at politikerne øremerker midler til 

gjennomføringen, ca. 500.000,-. Hvis øremerkingen ikke skjer, så kan det være aktuelt å 

omdisponere disse midlene til muligens en kunstisbane i Glostrupdumpa.  

- Kommunaldirektøren har uten styringsgruppens involvering valgt å øke stillingsandelen til en fast 

kommuneansatt i Aktive Skjetten fra 20 % til 50 %, betalt med satsningens egne midler. 

Styringsgruppen er samstemt på at disse midlene må tas fra Kulturavdelingens ordinære 

lønnsbudsjett.  

- Arbeidet på basketbanen i Karisveien fortsetter så fort kommunen har fått unna noen 

innkjøpsavklaringer.  

- Arbeidet med frisbee-banen mellom Alingsås og Landskrona er kommet mye lengre, og man håper 

at denne er ferdig i løpet av sommeren.  

 


