Fremdriftsplan vinduer/balkongdør, Tøyen Boligselskap
(del av prosjekt)
Fremdriftsplanen er veiledende og kan bli revidert underveis

Alle får varsel på døren min. 2 netter før montering.
GENERELT
Beboers ansvar:
Å besørge fri tilgang til leiligheten for
håndverkerne ved montering.
Ha kommunikasjon med håndverker
slik at leiligheten ikke blir forlatt
ulåst.
Har du verken mulighet til å være
hjemme, eller har andre som kan
være i leiligheten ved oppstart, kan
vi ta imot nøkkel i forkant. Det er
ikke nødvendig å være hjemme
mens arbeidet i leiligheten pågår.
Beboere bør ikke oppholde seg i
samme rom som arbeid pågår av
HMS hensyn.

INFORMASJON

Annen viktig informasjon:
Elektriske installasjoner
som er montert på eller
inntil enheter som skiftes
kan bli demontert. Disse
må evt. monteres tilbake
av elektriker for egen
regning.

Prosjektleder:
rg@palmgren.as
Tlf. +47 95458930
Telefontid for prosjektet:
man – fre 08.00-15.30

Det er også mulig å levere nøkkel til
håndverkere når arbeidet begynner
og avtale overlevering av nøkkel
etter ferdigstillelse.
Annen informasjon:
Arbeiderne utfører grovopprydding
med kost og feiebrett/, vask er ikke
inkludert i Palmgren AS sin kontrakt.

Utskifting vinduer og balkongdører

Adresse (start øverste etasje)

MONTERING
Montering betyr at gamle dører
og vinduer eldre enn fra 2017 blir
skiftet. Utforinger og listverk
skiftes også.
Beboers ansvar:
Demontere gardiner,
gardinoppheng, taklamper i
nærheten (1,5 meter) av vinduer
/ balkongdør.
Fjerne vegghengte bilder,
pyntegjenstander ol.
Beboer er ansvarlig for tildekking
av leilighet, og evt. balkong hvis
nødvendig. Støv av vesentlig art
vil forekomme.
Beboer er ansvarlig for å
klargjøre gangbaner gjennom
leiligheten, utskifting skjer fra
innside og balkong.
Beboer er ansvarlig for å
holde fritt strømuttak for bruk
av elektrisk håndverktøy i
leiligheten.
Palmgren AS dekker til gulv i
gangsoner og arbeidsfelt med
gummimatter.

MONTERING
ca. start

ca. slutt

Sars gate 31 A,B og C

06.01.2020

17.01.2020

Sars gate 31 D,E og F

20.01.2020

31.01.2020

Sars gate 31 G og H

06.02.2020

21.02.2020

Sars gate 31 J

13.02.2020

21.02.2020

Sars gate 31 K

19.02.2020

28.02.2020

Sars gate 31 L og M

24.02.2020

10.03-2020

