Informasjon vedrørende rensing av ventilasjonsanleggene i
Asperud borettslag.
Styret har vedtatt at ventilasjonsanleggene i ved skal renses, og ventilasjonsarbeidene utføres
av Byggmester Eriksson & Kanalrens AS.

Arbeidene starter mandag 5. november 2018.
Rensearbeidet vil foregå fra hver enkelt beboers leilighet, dvs. rensing fra veggventiler og opp
til ventilasjonskanaler på tak. Vi ber om at hver beboer rydder slik at vi får tilgang til ventiler
på̊ bad/wc og kjøkken. Det er viktig å holde veggventilene lukket fra dagen før og frem til vi
kommer til din leilighet. Dette gjøres for å unngå eventuell støvfare. Denne støvfaren er
relativt liten men kan forekomme. Oppsatt tidsrom nedenfor kan variere dersom beboere ikke
er hjemme under rensearbeidene samt forsinkelser. Arbeidene starter i øverste etasje i hver
oppgang.
Arbeidet i leilighetene vil foregå i følgende tidsrom, fra kl.09.00 til kl.17:00 (18:00)
Mandag 5. nov: Asperudtoppen 1 (09:00-13:00)- Asperudtoppen 2 (13:00- 17:00)
Tirsdag 6. nov: Asperudtoppen 69 (09:00-13:00)- Asperudtoppen 68 (13:00- 18:00)
Onsdag 7. nov: Asperudtoppen 67 (09:00-13:00)- Asperudtoppen 64 (13:00- 17:00)
Torsdag 8. nov: Asperudtoppen 63 (09:00-13:00)- Asperudtoppen 65 (13:00- 17:00)
Det er svært viktig at vi får tilgang til alle leilighetene. Har du ikke anledning til å være
hjemme? Du kan samarbeide med naboer eller levere nøkkel til styrekontoret. Ønsker du det
siste, så ta kontakt med kontoret på asperud.no, eller legg nøkkel i en konvolutt, merket med
navn og adresse, i styrets postkasse.
De beboerne som ikke er tilgjengelig eller ikke har gitt en nøkkel i sitt fravær, påfører
borettslaget ekstra utgifter. Utgiftene beregnes på̊ grunnlag av ekstraarbeid og oppmøte i
etterkant av jobben. Styret kan vurdere om disse ekstrakostnadene fellesskapet blir påført skal
faktureres beboer.
Eventuelle spørsmål vedrørende arbeidet kan rettes til Byggmester Eriksson v/:
Utførende personell: Vlora Ademi: 454 58 327 / Blerim Ademi: tlf: 908 01 102
Fredrik Eriksson: tlf.: 901 03 182
Med vennlig hilsen
Byggmester Eriksson & Kanalrens AS
E-post: fredrik@kanalrens.net - Nettside: www.kanal

