Informasjonsbrev
Elligsrud Boligsameie – Rehabilitering av balkonger 2022
Infoskriv med arbeidsplan for uke 17-18
Bruk av balkonger under rehabiliteringsperioden er særlig forbudt. Balkongdører blir derfor mekanisk lukket fra
utsiden, men med rømingsanordning som kan brytes ved f.eks brann. Vi anbefaler å lukke vinduer i vår
arbeidstid grunnet risiko for støvinntrenging. Leiligheter kan luftes og vinduer åpnes mellom kl. 17:30 og 7:00
Beboer tar ansvar for opprydding og klargjøring av balkonger før oppstart. Eventuelt tilleggsarbeider med
opprydding eller demontering som utføres av Kirkestuen AS vil bli viderefakturert til beboer. Alt gjenstående
løsøre på balkonger vil bli kastet, da vi ikke har anledning til å merke, sortere og lagre dette. Fastmontert
utebelysning og markiser vil demontert av oss. Dette vil bli fotografert, før demontering, innpakking og lagring.
Støyende arbeider utføres mandag – fredag mellom kl. 8.00-11:00 og mellom kl. 12:00-17:00. På dager med én
støyperiode, vil vi etterstrebe å utføre støyende arbeider etter kl 12:00.
NB: Med støyende arbeider menes arbeider som boring, pigging og meisling i betong. Dette er støy som
forplanter seg i betongen, og vil høres i hele bygget uavhenig av hvor det er utført. Utenom disse
støyperiodene vil det fortsatt utføres arbeider som går under vanlig arbeids-støy. Dette er for eksempel sliping
av betong, vanlig hamring ol.
Alle henvisninger som gjelder rehabilitering av fasade, skal stilles via styret i Ellingsrud Bls. Kirkestuen AS sitt
mannskap på byggeplassen eller prosjektledere skal ikke svare på spørsmål eller kommunisere arbeidsoppgaver
og utførelse med beboere direkte.
Styret kontaktes på epost til balkong@ellingbo.no
Uke 17
Blokk 8 – Edvard Munchs vei 93-95 – Fasade Vest:
• Elektrokjemisk realkalisering av betong
Blokk 8 – Edvard Munchs vei 97-99 – Fasade Vest:
• Montering av instalasjon til elektrokjemisk realkalisering av betong – Støyende arbeider i korte
perioder – boring/pigging.
Blokk 4 – Edvard Munchs vei 71-75 – Fasade Vest:
• Raparasjon av betong skader – Mulige støyende arbeider i korte perioder – boring/pigging.
Uke 18
Blokk 8 – Edvard Munchs vei 93 – Fasade Vest:
• Vask av betong flater og fjerning av presentning fra vinduer
Blokk 8 – Edvard Munchs vei 95-97 – Fasade Vest:
• Elektrokjemisk realkalisering av betong
Blokk 4 – Edvard Munchs vei 71-75 – Fasade Vest:
• Raparasjon av betong skader – Mulige støyende arbeider i korte perioder – boring/pigging.
• Tildeknning av vinduer med presentning og montering av instalasjonn til elektrokjemisk realkalisering
av betong – støyende arbeider i korte perioder – boring i betongen.

