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Post kasse for kontrollskjema: 

• Vil minne alle om at SP har hengt opp en postkasse ved garasjen hvor beboer kan legge i 

skjemaer eller andre henvendelser. Viktig at dere benytter denne muligheten hvis det er noe 

avvik i leiligheten deres.  

Vinduer og balkongdører: 

• VD-montasje har blitt ferdig med montering av vinduer i loft og kjeller fra oppg. 7-15 og har 

holdt med oppg. 18 i uke 38.  

• I uke 39 skal de fortsette med oppg. 18 og skal begynne på oppg. 20 på tirsdag (04. okt).  

• Det har dessverre vært en del sykdom og dette har forårsaket mindre forsinkelser. VD 

Montasje holder kontakten med de enkelte beboere som blir berørt av dette. 

Oppgangsdører: 

• Nye oppgangsdører er på plass i oppg. 36, 38, 31 og 29.  

• Kommende uke 39 (03. okt) skal O. Stabell begynne på oppg. 27, 25, 23 og 21. De jobber fra 

mandag til torsdag og tar en dør per dag. Dvs. de skal begynne på oppg. 27 på mandag og 

slutte på oppg. 21 på torsdag.  

• Det er veldig viktig at de som bor på disse oppgangene er hjemme den dagen de skal montere 

nye oppgangsdører fordi O. Stabell må også installere/montere callingsanlegget i deres 

leiligheter. Vi gjør oppmerksom på at hvis dere er ikke hjemme den dagen så kan det komme 

tilleggskostnader.   

Til info: 

• SP anbefaler at dere også kan laste ned ‘Unloc’ appen som er både tilgjengelig for Android og 

Apple brukeren. Veldig enkelt og lett å bruke i tilfelle dere har glemt brikkenøkkelen. Dere kan 

få tilgang fra styret eller OBOS direkte.   

• Tak og fasade rehabilitering er godt i gang på oppg. 34-38 og vil bli fullført i uke 43 etter 

fremdriftsplanen.  

 

Vi takker for samarbeidet så langt! 

Med vennlig hilsen 

 
     

 

 
 
 
  
 
 
 
 
     


