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Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen 
 
Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen vil jevnlig informere om prosjektet og 
fremdriften. Alle spørsmål og henvendelser skal for å unngå feilinformasjon og misforståelser gå 
gjennom byggherrekomiteen til e-postadresse bygg@solrabbenborettslag.no  
 
FREMDRIFT  
En tentativ fremdriftsplan ligger nå ute for malerarbeid og elektroarbeid (belysning) for både Filerveien 
6,8 10,12,14,16,18 og Kranveien 20,22, 24. Vi ber om at alle forholder seg til at denne planen er 
generell slik at enkelte datoer kan forskyves.  
 
SIKKERHET 
Vi har alle et felles ansvar for sikkerhet i prosjektet. Ber om at alle forholder seg til sperringer og 
oppslag på byggeplassen. Vennligst snakk med deres barn/ungdom om å respektere sperringer da det 
kan være forbundet med livsfare ved å gå innenfor sperringer og klatre i stillas. Vi gjør det vi kan for at 
belastningen skal være minst mulig mens arbeidene pågår. Vi takker for samarbeidet så langt!  
 
Følgende arbeider skal utføres i Solrabben borettslag: 
 
DELREHABILITERING AV PIPER 
Piperehabiliteringen er godt i gang på blokk 1 (Filerveien 10,12,14,16 og 18). Fyringsforbud vil bli 
innført i tidsrommet 07:00-17:00 for oppganger som berøres av rehabiliteringen. Dette varsles med 
oppslag på ytterdøren til oppgangen.  
 
MALING AV TRAPPEOPPGANGER 
Ferdigbefaring av oppganger i Filerveien 14,16 og 18 ble gjennomført i uke 46. Malingsarbeidene i 
Filerveien 6, 8, 10, 12 ferdigstilles i uke 46. I uke 47 starter malingsarbeider i Kranveien 20, 22 og 24. 
Det vil bli hengt opp infoskriv på ytterdører hvor malerarbeider pågår. 
 
BELYSNING I TRAPPEOPPGANG OG BODER 
Nye lamper er montert i oppganger på Filerveien 10,12,14,16 og 18. I Filerveien 6 og 8 monteres nye 
lamper i uke 47. I uke 46/47 uke demonteres eksisterende lamper i Kranveien 18,20 22 og 24 og 
provisorisk lyslenke monteres på rekkverket igjennom etasjene. Type lamper i boder er under avklaring 
og påvirker ikke montering av lamper i oppgangene.  
 
YTTERDØRER MED BRIKKELØSNING OG CALLINGANLEGG 
Oslo kommune har godkjent søknaden for utskiftning av ytterdører. Ytterdører bestilles, og 
leveringstiden er ca. 8 uker. Vi kommer tilbake med oppdatering/tidsplan. 
 
POSTKASSER MED BRIKKELØSNING 
Vi kommer tilbake med oppdatering/tidsplan. 

 
Vi takker for samarbeidet så langt! 

 

Med vennlig hilsen 

Selvaag Prosjekt og byggherrekomiteen i Solrabben Borettslag 
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