
INFORMASJON RADIATORPROSJEKT BAKKEHAVN 28.11.2019 

(HUSK Å SNU ARKET) 

 

Befaring Løvsetdalen 12 og 14: 

Løvsetdalen 12 mandag 2 desember mellom 08:00 - 11:00 

Løvsetdalen 14 onsdag 4 desember mellom 08:00 - 11:00 

 

Boder (Veldig viktig): 

Andenæs trenger tilgang og at det blir ryddet i bodene sine. Dette vil de også trenge for å få 

asbest gutta til å ta saneringen. De får ikke bestilt dem før de har tilgang til bodene. 

Manglende tilgang kan altså forsinke prosjektet. Bodene kan godt være åpnet, og alt flyttet 

ut. Dette fordi det kan komme veldig skittent vann ut av rørene og skade ting som ligger 

under, noe som ikke vil bli erstattet. I tilfeller hvor det ikke er gitt tilgang har Andenæs fått 

tillatelse til å klippe låsen. I de tilfellene vil Andenæs sette på ny lås. Alternativt kan nøkkel 

leveres til styret. Den må da merkes på en slik måte at det er gjenkjennelig hvilken bod den 

hører til. Dette gjelder kun bodene som er merket. 

 

Paal Bergs vei 169 og 171 og Løvsetdalen 18: 

Varme er nå satt på det eksisterende anlegget. Viktig at alle holder et øye etter 

eventuelle lekkasjer og informerer Andenæs om dette umiddelbart om det skulle 

oppstå. Vakttelefon er: 958 50 100 

VAKTTELEFON SKAL KUN BENYTTES ETTER ARBEIDSTID OG VED FUNN AV LEKKASJER. Andre 

henvendelser rettes til styret! 

 

EB280: 

Arbeidet i Enebakkveien 280 er godt i gang. Andenæs har begynt å henge opp radiatorer og 

legge rør. Dessverre så har det blitt funnet asbest, både brun og hvit asbest. De som skal 

fjerne asbesten skal komme inn enten fredag eller mandag og sanere denne. 

 

  



Kjeller: 

Arbeidet i kjellerstrekk er også påbegynt. De er nå 5 rørleggere som arbeider med å bli 

ferdige i blokk 1. Vi venter på endelig pris for å få satt inn vifter som vil bli avgjort på 

byggemøtet i neste uke. 

 

Endring på radiator: 

Radiatorer i stue ser dessverre ut til å måtte bli 3 lags radiatorer som bygger lengre ut en de 

andre. Det vil også i noen tilfeller være behov for å fore ut vegger i tillegg pga. lister o.l. I 

noen tilfeller vil det utgjøre ca. 20 cm på radiator i stue. 

 

 

Minner også om at leilighet må ryddes slik at håndverkerne kommer til! 

 

Det avholdes som nevnt byggemøte førstkommende onsdag. Det vil bli sendt ut mer 

informasjon etter dette. 

 

Styret ønsker dere en fin dag videre! 

 


