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VVS‐oppgradering/baderomsrehabilitering/felles beredere ENØK
SansBygg er da klare med fremdriftsplanen ifm vvs‐oppgraderingen. Planen ser du under.
Adresse

Oppstart

Ferdig

Pilotveien 4
Pilotveien 2
Landingsveien 25
Landingsveien 23
Landingsveien 21
Landingsveien 19
Landingsveien 17
Landingsveien 15
Landingsveien 13
Landingsveien 11

27.08.2012
10.09.2012
24.09.2012
08.10.2012
22.10.2012
05.11.2012
19.11.2012
07.01.2013
21.01.2013
04.02.2013

28.09.2012
12.10.2012
26.10.2012
09.11.2012
23.11.2012
07.12.2012
21.12.2012
08.02.2013
22.02.2013
08.03.2013

Pilotveien 8
Leilighetsnr X27
Leilighetsnr X28
Leilighetsnr X29
Leilighetsnr X30

18.02.2013
04.03.2013
18.03.2013
08.04.2013

22.03.2013
12.04.2013
29.04.2013
10.05.2013

Pilotveien 10
Leilighetsnr X23
Leilighetsnr X24
Leilighetsnr X25
Leilighetsnr X26

22.04.2013
06.05.2013
21.05.2013
03.06.2013

24.05.2013
07.06.2013
24.06.2013
05.07.2013

Vi håper planen er forståelig for alle – hvis ikke er det bare å ta kontakt med oss i vvs‐gruppen på
telefon nr 980 91715 (i tidsrommet 1700 – 2000 på hverdager). Gjør oppmerksom på at spørsmål
angående vvs‐oppgraderingen heretter kun blir besvart på ovennevnte telefonnummer (styret vil
ikke besvare vvs‐spørsmål – kun henvise til dette nummer). Du kan gjerne sende mail
til styret.hamborg@borettslag.net . Følg også med på websidene våre; hamborg.borettslag.net.
Det er mulig å bo hjemme mens oppgraderingen foregår, men vi gjør oppmerksom på at det vil bli
mye støv og støy. Vann vil jo også være mangelvare hos de fleste i en periode av oppgraderingen.
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Informasjonsmøte
Det vil bli holdt et informasjonsmøte ifm vvs‐oppgraderingen 27 mars 2012 kl 1830 i Hovseter Skoles
aula. Dette møtet er for lavblokkene – høyblokkene vil få eget informasjonmøte i løpet av høsten
2012 (antagelig november). På disse informasjonsmøtene vil SansBygg og OBOS Prosjekt være
tilstede for å besvare tenkelige og utenkelige spørsmål angående oppgraderingen.
Du vil på møtet kunne få svar på spørsmål om sammenslåing av bad, tanker omkring
eventuelle ”sparebad” (nyoppussede bad som ønskes spart), showrom, provisorier i
oppgraderingsfasen etc. Det vil bli delt ut et ”beboerhefte” som inneholder all informasjon du
trenger ifm oppgraderingen. Varmepumper vil også bli berørt på møtet.
Som sagt – spør oss i vvs‐gruppen hvis du lurer på noe. Vi skal svare så godt vi kan – en del
informasjon vil dog ikke være tilgjengelig før informasjonsmøtet.

VVS‐gruppen Hamborg BRL
Berit G Petersen, Arne Birkeland, Ole Thudesen, Vivi Hjelmeng
Felles telefonnummer: 980 91715 (1700 – 2000 på hverdager)
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