
 
Covid-19: Selvaag Prosjekt følger myndighetenes retningslinjer og vi vil gjøre alt vi kan for å unngå

smittespredning både for dere som beboere, egne arbeidere og underentreprenører.  Er du eller noen i

husstanden i hjemmekarantene, isolert eller har misstanke om smitte? Meld i fra til oss snarest.

I forbindelse med vedlikehold av avløpsrør kommer vi snart  til deg for å utføre en forbefaring. Dette gjør vi

for å planlegge arbeidet som skal utføres og avdekke eventuelle utfordringer. Befaringene tar normalt 15-

20 min. Oppsatt tidspunkt kan avvike +/- 1 time. 

 

SMALVOLLSKOGEN BORETTSLAG

FORBEFARING

Lavrans vei 2: mandag 25, mai mellom 09:00-13:00.
Lavrans vei 4: mandag 25, mai mellom 13:00-17:00.
 
Lavrans vei 6: tirsdag 26 mai, mellom 09:00-13:00.
Lavrans vei 8: tirsdag 26 mai, mellom 13:00-17:00.
 
Lavrans vei 10: mandag 25 mai, mellom 09:00-13:00.
Lavrans vei 12: mandag 25 mai, mellom 13:00-17:00.
Lavrans vei 14: mandag 25 mai, mellom 17:00-20:00.
 
Lavrans vei 16: tirsdag 26 mai, mellom 09:00-13:00.
Lavrans vei 18: tirsdag 26 mai, mellom 13:00-17:00.

Dersom du trenger å komme i kontakt med oss så ønsker vi at du bruker denne            
 e-posten:  smalvollskogen@selvaagprosjekt.no
 
Ved henvendelser må du oppgi blokk- og leilighetsnummer.



In connection with the maintenance of drain pipes, we will be coming to you to perform a

pre-inspection. We do this to plan the work to be done and to uncover any challenges. The

inspection normally take 15-30 min. The set time may differ by +/- 1 hour.

SMALVOLLSKOGEN BORETTSLAG

If you need to get in touch with us, we wanted to use this email: 
 smalvollskogen@selvaagprosjekt.no
 
For inquiries, you must provide the block and apartment number.

INSPECTION

Lavrans vei 2: mandag 25, mai mellom 09:00-13:00.
Lavrans vei 4: mandag 25, mai mellom 13:00-17:00.
 
Lavrans vei 6: tirsdag 26 mai, mellom 09:00-13:00.
Lavrans vei 8: tirsdag 26 mai, mellom 13:00-17:00.
 
Lavrans vei 10: mandag 25 mai, mellom 09:00-13:00.
Lavrans vei 12: mandag 25 mai, mellom 13:00-17:00.
Lavrans vei 14: mandag 25 mai, mellom 17:00-20:00.
 
Lavrans vei 16: tirsdag 26 mai, mellom 09:00-13:00.
Lavrans vei 18: tirsdag 26 mai, mellom 13:00-17:00.


