Sameiet Sandakerveien 74
Vår ref: 918004/ØB
Deres ref:
Vår dato: 02.03.2018

c/o Enquist, pb 6653 Rodeløkka
0502 OSLO

Sandakerveien 74 A-B - Fredagsinformasjon - Arbeider kommende periode - uke 10
Rigging av brakker
På fremsiden av bygg A ut mot Sandakerveien skal vi rigge 5 midlertidige brakker som vil stå der hele
byggeperioden. I forbindelse med dette blir vi nødt til å sperre nedkjørselen til garasjen fra kl. 9 til 15. Det
vil være mulig å kjøre inn og ut i korte perioder når vi har lastet av en bil og venter på neste, men det
anbefales ikke å belage seg på dette.
Rigging av anleggsområde
På baksiden av bygg A over garasjen vil vi ha vårt anleggsområde. Vi er i gang med rigging her og vil
fortsette med dette til uken.
Rigging av sikring i atrium
For å sikre våre arbeidere mot fall mens vi arbeider på svalgangene skal vi montere et gjerde som er høyere
enn dagens rekkverk. I forbindelse med dette må vi demontere himlingsplater for å få et korrekt anlegg. I de
områder vi jobber med dette vil vi sperre av svalgangen med sperrebånd. Beboere bes om å gå rundt på
andre siden mens vi jobber. Dette er for deres og vår sikkerhet.
Rivearbeider i atrium
Trekledningen i atrium skal rives. Dette arbeidet vil starte kommende uke. Også her vil det monteres
sperrebånd og beboere bes gå rundt de områdene vi jobber i. Vi vil rydde riveavfall fortløpende slik at
ingenting blir liggende igjen når vi er ferdige.
Flytting av eiendeler og løsøre i atrium
For at arbeidene skal ha en rasjonell fremdrift er det avgjørende at området er ryddet for eiendeler og
løsøre. Vi kan ikke ta ansvar for flytting av disse.
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