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Informasjon vedrørende malerarbeider av borettslaget. 

 

Borettslaget har inngått avtale med Bygårdsservice på malerarbeider av yttervegger i 

borettslaget. Styret beklager at vi ikke har fått informert bedre på forhånd, men vi har ikke fått 

informasjon om dette før i dag. Pga dårlig vær startet arbeidene først opp i dag 05.05.17. 

 

Følgende skal males: 

 Alle yttervegger 

 Rekkverk på terrasser 

 Skillevegger på terrasser 
 

Følgende blir ikke malt: 

 Vegg over garasjeporter 

 Levegger og tak på terrasser montert av beboer selv 

 Topp på blomsterkasser 
 

Dessverre fikk vi kort varsel og informasjon på fremdriftsplan for arbeidene. 

Men styret har fått følgende informasjon om fremdrift i dag (med værforbehold): 

 

Det er totalt fem hus og rekkefølgen blir slik: 

 Sandbekkfaret 24/26 i dag 5.5. De fortsetter med vask i morgen 6.5. Malerarbeider 
mandag 8.5. – 10.5. (uke 19). 

 Videre tas Sandbekkfaret 20/22 10.5-12.5. (uke 19). 

 Husene i Hogstveien tas i uke 20 til uke 22. 
 

Dette forutsetter fint vær og det vil bli utført arbeider på lørdager. Selvfølgelig ikke på 

helligdager. 

 

Det blir utfør vask med av fasadene med kraftvask før malerarbeider.  

 

Styret anmoder alle om å flytte møbler, griller og annet utstyr bort fra vegger og 

rekkverk til midt på terrassen. Er det montert lamper, blomsterpotter etc på vegger ber 

vi om at dette skrus ned før vask og maling. Alternativt bli det malt rundt dette. 

 

Alle markiser må kjøres helt inn. Styret tar ikke ansvar for malingssøl på markiser. 

 

Malere vi ta seg opp på terrasser utvendig og det er ikke nødvendig at de går via leiligheter. 

 

Panel som er råtten vil bli byttet før det males. 

 

Styret ønsker også å minne om dugnad 9. mai. Container vil bli satt ut. 

 

Følg også med på www.sandbekkaasen.no 

 

Kurland, 5 mai 2017. 

Styret 

 


