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Vinduer og balkongdører: 

• Det har vært forsinkelser fra VD-montasje de to siste ukene pga. sykefravær, men de kommer 

til å ta kontakt med dere hvis de har ikke byttet ut vinduer i oppg. 18 – 22. I tillegg, de kommer 

til å jobbe på lørdag for å ta igjen manglende utskifting av vinduer og balkongsdører.  

• I uke 42 og 43 skal VD-montasje begynne på oppg. 24 og 26.  

• Etter vindusutskiftningen blir det i noen leiligheter behov for elektriker for å feste kabler mm. 

Prosjektledelsen har bestemt at dette tas inn som en del av prosjektet slik at beboer ikke skal 

håndtere dette på egen hånd. Vindusmontøreren har registrert de steder dette gjelder, og 

elektriker vil her ta kontakt direkte med beboere. 

Oppgangsdører: 

• Uke 42 (17. okt) skal O. Stabell /R. Bergersen / VD-montasje begynne med oppgangsdører på 

oppg. 11, 9, 7 og 26. De jobber fra mandag til torsdag og tar en oppgangsdør per dag. Dvs. de 

skal begynne på oppg. 11 på mandag og slutte på oppg. 26 på torsdag. 

• Uke 43 (24. okt) skal de fortsette i denne rekkefølgen med oppg. 24, 22, 20 og 18.  

• 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 montere callingsanlegget i deres leiligheter. Vi gjør 

oppmerksom på at hvis dere er ikke hjemme den dagen så kan det komme tilleggskostnader.   

Til info: 

• Når det gjelder fyring i piper. Denne uken kan alle fyre i peis-ovner. I neste uke kan det ikke 
fyres i oppgang 34-36 (Uke 42). 

• Viktig at dere ikke åpner vinduer eller fjerner plast rundt vinduer når Brafas jobber på deres 

fasade med mindre dere har avtalt med Brafas.    

• Blaker Gårdsmiljø AS har startet med fjerning av busker og plantevekst rundt blokkene. De 

kommer til å legge elvestein rundt blokkene og i etterkant skal Brafas AS male nedre del av 

fasaden.  

• Det er hengt opp postkasse bak oppg. 15 ved garasjen hvor dere kan legge inn 

kontrollskjemaer fra VD-montasje.  

• VD-montasje holder kontakten med de enkelte beboere som blir berørt av manglende 

vindusutskiftning.  

Vi takker for samarbeidet så langt! 

Med vennlig hilsen 

 
     

 

 
 
 
  
 
 
 
 
     


