Sommerhilsen fra Styret
Sommeren er her og med det starter en ny sesong på Skeikampen. Mange bytter ut skiene
med golfkøller, sykler eller annet fremkomstmiddel, mens de aller fleste av oss nyter også
sommeren med lange turer i fjellet.
Det begynner å bli mange flere som ferdes i områdene rundt på Skei, så ta hensyn til
hverandre og vis respekt så får vi en flott sommer i år også!

Litt om hva som skjer i Fjellandsbyen:
Eidsiva Bredbånd:
Som informert om tidligere skal Eidsiva legge om til fiberkabler i Fjellandsbyen og andre
områder på Skei. For Fjellandsbyen så begynner de dette arbeidet allerede i løpet av
sommeren. Eidsiva vil så langt det er mulig benytte seg av eksisterende trekkerør slik at det
blir minimalt med graving, der hvor det må graves vil de sette området tilbake til den stand
det var så langt det er mulig.
Når fiberen er på plass må de inn i hver enkelt hytte/leilighet for å trekke nye ledninger.
Dette vil de avtale direkte med hver enkelt eier, slik at man finner et tidspunkt som passer.
Vår pakke heter Altibox Flex S når fiber er på plass. Her kan hver enkelt velge om de ønsker
tv og internett eller kun internett. Velger man det ene og angrer, kan man bytte etterpå.

Denne omleggingen til fiber koster oss ingenting, og vi beholder abonnementsprisen som
gjelder pr i dag.
Vi holder dere oppdatert om prosessen videre underveis.

Strøm:
Nå om dagen når strømprisene er så høye, gjelder det å spare der man kan, dette gjelder
også for Fjellandsbyen. Vi anbefaler at alle skrur av alt lys når man ikke er på Skei nå i
sommer, og at all varme skrus ned på et minimum. Varmekablene på vannrørene kan også
skrus av nå i sommer, men husk å skru de på igjen til høsten! Spar der hvor det spares kan.

Vi har sjekket opp mulighetene for å legge om til egen strømmåler, men det blir dessverre et
stort prosjekt og altfor dyrt, hele det elektriske anlegget med kabler i bakken etc da må
byttes ut.

Sau og kyr:
Nå slippes beitedyrene opp på fjellet. Vis hensyn og vis respekt for alle dyr som går på Skei.
Hold god avstand når du møter kyrene, spesielt om du går med hund. Lær
barna/ungdommen hvordan de skal forholde seg rundt beitedyrene, ikke løpe etter dem,
ikke rope/hyle og i alle fall ikke slå etter dem med pinner. Dette er en selvfølge for de fleste,
men for dem som er nye på Skei, er man kanskje ikke vant med at det går beitedyr så tett inn
på.
Veldig fint om dere som leier ut i sommer også informerer leietagere om beitedyrene.
Meld fra til beitelagene om dere kommer over skadde/døde dyr på tur eller i Fjellandsbyen.
Noter deg gjerne hvilken farge den har på merket, og evt nr om du er nære nok til å se det.
Meld gjerne også fra til beitelagene om du er så uheldig at du mister hunden din på tur eller
at den stikker av. Da kan beitelagene se etter hunden når de er ute og ser til dyra.
Husk at det er båndtvang overalt, dvs i alle hytteområder, områdene rundt, i Skei Sentrum
og i fjellet.
Telefon til beitelagene:
Jønnbulia – Sør Skei: 98688449
Øygardskjølen – Veslesetra: 47892923
Om du er usikker på hvem av dem du skal ringe, så bare ring en av dem, de formidler videre.
Følg gjerne «Dyrene_pa_skei» på Instagram, der legger de ut litt praktisk informasjon om
beitedyrene.

Valgkomité
Det må settes en valgkomité som skal jobbe inn mot årsmøtet i påsken 2023.
Disse ble ikke valgt på årsmøtet 2022, så er du interessert og har lyst til å hjelpe til med å
finne gode kandidater som kan gå inn i styret, eller du vet om noen som kan tenke seg å sitte
i styret fra neste år - gi oss beskjed med en gang. Det skal velges 2 styremedlemmer i 2023.

God sommer!
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