Dato: 31.01.2019

VIKTIG INFORMASJON
Palmgren AS er engasjert for utskifting av leilighetsdører Jesperud
Boligsameie.
Veiledende fremdriftsplan
Utskifting av entredører Jesperud Boligsameie
uke 9

uke 10

uke 11

uke 12

uke 13

uke 14

uke 15

Aktivitet 2019
m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f
Leilighetsdører (ca. 2-3 timer pr. dør) ca. 27.02.2019- ca. 12.04.2019

Fossumberget 24-26-28
Fossumberget 30-32-34
Fossumberget 36-38-40
Fossumberget 42-44-46
Fossumberget 48-50-52
Fossumberget 54-56
VEILEDENDE FREMDRIFTSPLAN: Arbeidene vil foregå fra ca.27.02.2019-ca. 12.04.2019
•

Avvik fra fremdrift kan forekomme, planen revideres ved avvik på mer enn fem dager.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER:
• Arbeidstid vil være mellom kl 07.00 – kl 17.00
• Noe støy vil forekomme under byggeperioden.
• Spørsmål til prosjektet besvares man-fre kl 08.00-16.00
Viktig at alle fjerner gjenstander som er festet til døren dersom dette ønskes bevart.
•
•
•
•
•
•

Beboer er ansvarlig for tilgang til leiligheten ved varslet (varsel legges på dørmatte minst 2 netter i
forkant) tidspunkt. Det er ikke krav til at noen er hjemme. Avtal med nabo, håndverker eller undertegnede
vedrørende nøkkel. Boligsameie vil bli belastet for kostnader ved manglende tilgang til leiligheten.
Beboer er ansvarlig for å rydde klar gangbaner og rydde klar gulvplass ved arbeidsfelter i forkant av vårt
arbeid.
Beboer er ansvarlig tildekking av gulv NB! Ikke tape tildekking til terskellist. Tildekking av møbler anbefales
utført med tynn dekkeplast.
Det forutsettes at beboer holder fritt strømuttak for bruk av håndverktøy.
Demontering og avfallshåndtering av gamle dører, karmer og listverk er inkludert i vårt arbeid.
Grovopprydding er medtatt, men vask av vinduer / dører og andre flater er ikke inkludert i vårt arbeid. Støv vil
forekomme, og tildekking (se anbefalinger ovenfor) skjer etter eget ønske.
Annet avfall kan ikke legges i våre avfallscontainere, dette vil bli tatt ut og lagt igjen dersom slikt forekommer.

•
•
Det tas forbehold om endringer i tidsplanene grunnet evt. forsinkelser hos leverandørene, sykefravær etc.
Vi ser frem til et hyggelig samarbeid.
Med vennlig hilsen
Palmgren AS
Lasse Jensen
Prosjektleder
lj@palmgren.as
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