BEBOERMØTE TORSDAG 7. MARS KL 1800
Kjære beboere i C/G – husene
Produksjonen av de nye vinduer og altandører til C/G-husene (fase 3) er snart ferdig på
Magnor-fabrikken (sør for Kongsvinger.) Byggmester Sårheim AS (entreprenør) vil derfor
starte utskiftningen allerede mandag 18. mars. Forventet slutt ca medio mai.
I denne forbindelse er dere invitert til et beboermøte/informasjonsmøte om prosjektet
torsdag 7. mars kl 1800 i selskapslokalet. Ansvarlig prosjektleder hos Byggmester Sårheim,
Rune Heggøy, vil være til stede. Varighet ca 1 time.
Mandag 18. mars starter utskiftningen i nr 31, for deretter å fortsette forløpende
«nedover bakken» til nr 3.
Arbeidene vil starte hver dag kl 0730 og kan vare frem til kl 1700. De arbeider med 2
arbeidslag eller mao - arbeid i 2 leiligheter pr dag. Når entreprenør er ferdig må et
blikkenslager firma inn for å montere utvendig metallbeslag langs betongkanten.
Hva må du som beboer gjøre før de starter arbeidene i din leilighet?
Det må være fri adkomst til vinduene, og dere må derfor rydde bort alt løsøre foran de
aktuelle vinduer/altandører. Det samme gjelder ute på altanen. Gardinbrett, persienner,
rullegardiner etc. må også skrues ned dersom disse er festet på listverket eller kommer i
veien for arbeidet der nye vinduer skal inn. Dersom noen skulle ha problemer med dette,
melder dere dette inn til prosjektkoordinator – Roald Sivertsen eller til vaktmester Sigve.
Ellers er det den enkelte beboers eget ansvar å rydde klart. Vi anbefaler at dere dekker
meget godt til i de aktuelle rom på grunn av støv og skit fra arbeidet.
Elektriske installasjoner (lysrør, elektriske ledninger ut til utelys, brytere etc) må være
demontert før arbeidet starter. Dette kan ikke entreprenør være behjelpelig med.
Hvis du som beboer ikke kan være tilstede og låse inn entreprenør når de kommer, må
dere tillate innlåsing eller sørge for at noen andre låser inn.
En plan med antatt uke nummer når du kan forvente oppstart i din leilighet vil være klar
til beboermøtet. 2 dager før arbeidsstart vil også entreprenør henge varsel på døren din.
Dersom dere skulle ha behov for ytterligere informasjon/avklaringer kan dere ta direkte
kontakt med Roald Sivertsen på rsecman@gmail.com eller sms til 928 61 928.

Velkommen til beboermøte torsdag 7. mars kl 1800

