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Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen og styret 

 

Selvaag Prosjekt i samarbeid med styret vil ukentlig informere om prosjektet og fremdriften. Alle 

spørsmål og henvendelser skal for å unngå feilinformasjon og misforståelser må gå gjennom styret:  

 

Styreleder er Tommy Stürtzel Tlf: 950 89 655 Mail: tommy@vestlibakken.no 

 

Arbeider som skal utføres: 

• Rehabilitering av alle tak 

• Rehabilitering av garasjer i nedre rekke 

• Rehabilitering av toppetasjene 
 

FREMDRIFT 

En fremdriftsplan datert 27.10.2022 ligger nå ute. Vi ber om at alle forholder seg til at denne planen er 

generell slik at enkelte datoer kan forskyves. Den gir allikevel en oversikt over de enkelte prosjektenes 

fremdrift. 

 

SIKKERHET:  

Vi har alle et felles ansvar for sikkerhet i prosjektet. Ber om at alle forholder seg til sperringer og oppslag 

på byggeplassen. 

 

Vi gjør det vi kan for at belastningen skal være minst mulig mens arbeidene pågår. Vi takker for 

samarbeidet så langt! 

 

INFORMASJON 

Vi vil i samarbeid med styret ukentlig oppdatere beboere om nødvendig informasjon og fremdrift. Disse 

oppdateringene vil legges ut på portalen som alle nå har fått tilgang til. 

 

Rehabilitering av tak: 

Ferdigbefaringer på tak blokk 1 (Vestlisvingen 90-94) og 2 (Vestlisvingen 96-100) ble gjennomført i uke 

43. Tak på blokk 3 (Vestlisvingen 102-106), 4 (Vestlisvingen 66-70) og 5 (Vestlisvingen 72-76) er 

ferdigstilt, men ikke ferdigbefart. Tak på blokk 6 (Vestlisvingen 78-82) blir ferdigstilt i uke 46. Det 

gjenstår arbeider med tekking rundt ventilasjonskasser og montering av glykolrør/mantling på alle tak.  

 

Rehabilitering av garasjer i nedre rekke: 

Asfalt er fjernet i garasje del 1 (Vestlisvingen 66-70 og 72-76) og montering av himlingssystem pågår i 

uke 43. I uke 44 vil asfaltering begynne i garasje del 1. I garasje del 2 (Vestlisvingen 78-82) er riving av 

garasjehimling ferdig og etablering av dreneringsgrøft pågår.  

 

 

 

 

 

 

mailto:tommy@vestlibakken.no


  28.10.2022 

Rehabilitering av toppetasje: 

Ferdigbefaring på toppetasje blokk 1 (Vestlisvingen 90-94) ble gjennomført i uke 43. Montering av 

steniplater på blokk 2 (Vestlisvingen 96-100) pågår i uke 43/44. Montering av stillas på blokk 3 

(Vestlisvingen 102-106) og mesaninen pågår. Toppetasje blokk 2 ferdigstilles uke 45 og toppetasje blokk 

3 ferdigstilles før jul.  

 

Neste oppdatering kommer fredag 4.November. 

  

Vennlig hilsen 

 

 

Selvaag Prosjekt AS, byggherrekomiteen og styret i Vestlibakken Boligsameie. 


