Haaland Entreprenør AS

Til
Beboere i Westye Egebergsgt. 4

Oslo , 16.11.2017

TE10㌰
BYTTE AV VINDUER - OPPSTART
Varslingsplan for bytte av vinduer (gjelder kun baksiden/utsiden av bygget).
Arbeidene starter kl 07:00, leiligheter må være klargjort av beboer til denne tiden (se
nedenfor), leiligheter dekkes og vinduer tas ut, nye monteres. Arbeidene tar hele dagen.
Beboer må sørge for at vi har tilgang til leiligheten på oppgitte tidspunkt ved å være tilstede
eller overlevere nøkler.
Uke 47
22. november
23. november
24. november

snr 60 + 41
snr 40 + 21
snr 19

Uke 48
27. november
28. november
29. november
30. november
1. desember

snr 39 + 18 + 17
snr 16 + 54 + 35
snr 36 + 34 + 14 + 31 + 12
snr 52 + 51 + 33
snr 29 + 8

Uke 49
4. desember
5. desember
6. desember
7. desember
8. desember

snr 9 + 27 + 26 + 6
snr 4 inkl tårn A
snr 59 inkl tårn C
snr 56 inkl tårn C
snr 44 inkl tårn C

Uke 50
11. desember
12. desember

snr 43 + 24 + 3
snr 23

Stillas på baksiden rives. Vinduer på forsiden (indre gård) mellom tårn A og C monteres med
en gang betongrehabiliteringen er ferdig.
Ny varsling blir sendt ut om dette.
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Klargjøring fra sameiere
Det må være ryddet foran dør eller vindusfeltet i en dybde av minst 2 meter og løse
gjenstander som kan falle ned eller bli berørt ved innbæring av vinduer og dør. Løse
gjenstander og god plass må være i orden og persienner, gardiner, markiser mm må være
fjernet før vi starter våre arbeider.
Det vil komme noe støv inn i leiligheten når vinduer tas bort. Opprydding er medtatt, men
ikke tildekking eller vasking. Beboer må selv dekke til inventar som ikke kan støves ned med
plast.
Elektriske kabler
Erfaringsmessig kan det være lagt elektriske kabler inntil listverk. Disse må være demontert
av den enkelte bestiller før arbeidene starter opp.
Mur, puss og maling og tapet
Tapet eller maling til eller på eksisterende listverk kan medføre skader i overflatebehandling
ved riving/demontering av eksisterende lister, selv om vi forsøker så godt vi kan å unngå
dette. Vi har ikke medtatt reparasjonsarbeider av mur, skadet eller løs puss, tapet eller
maling.
Utfyllende informasjon om arbeidene finner dere i informasjonsskriv sendt ut til samtlige 24.
september og som du også kan finne på sameiets hjemmesider www.we4.no

Med vennlig hilsen
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