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Viktig informasjon til beboere i Filerveien 10,12,14,16,18  
 

Mandag 23. Januar starter vi med å bytte av lamper i bodene i Filerveien 10,12,14,16 og 18. 
E.Halvorsen elektro utfører disse arbeidene på respektive datoer vist i tabellen under. 
Arbeidet starter fra bodene på høyre side i Filerveien 18 og fortsetter kontinuerlig gjennom 
kjellergangen Filerveien 18,16,14,12 og til slutt 10. 
 
Det er viktig at boden din er låst opp i tidsrommet 07:00-15:30 slik at elektriker kan utføre 
arbeidet. Det er registrert at enkelte beboere har flere boder og det er viktig at disse låses opp 
i henhold til fremdriftsplanen for å ha en kontinuerlig fremdrift. Dersom beboer ikke er 
tilgjengelig/svarer til tross for gitt informasjonen så vil ikke lampen din bli byttet og beboer må 
selv betale for å utføre det i ettertid. Det er dessverre ikke mulig å bytte dato/tidspunkt for når 
elektriker må inn i din bod da dette medfører forsinkelser iht. fremdriftsplaner og vil medføre 
økte kostnader for BRL. 
 
Dette må du som beboer gjøre før oppstart i din bod: 

• Rydde plass slik at elektrikeren har fri tilgang til lampen inne i boden din. 

• Vi ber dere som har noe verdifullt i bodene fjerne dette under arbeidet, da vi ikke tar 
ansvar for skade på bilder og andre saker som har en affeksjonsverdi for deg som eier. 

 
 
 
 

 

Vi takker for samarbeidet så langt! 
 

Med vennlig hilsen 
Selvaag Prosjekt og byggherrekomiteen i Solrabben Borettslag 

 

 

bygg@solrabbenborettslag.no  
 
https://selvaagprosjekt.no/solrabben-borettslag    
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Fremdriftsplan montering av lamper i boder 
Filerveien 10,12,14,16,18 
 
Merk at noen boder med samme eiere er oppført på to forskjellige dager. Dette 
skyldes at bodene er plassert på forskjellige steder i kjellergangen. Det er viktig at 
datoen i tabellen følges for din bod slik at vi kan ha en kontinuerlig fremdrift i 
prosjektet. Arbeidet starter fra bodene på høyre side i Filerveien 18 og fortsetter 
kontinuerlig gjennom kjellergangen Filerveien 18,16,14,12 og til slutt 10. 
 

Bod nr. Dato 

162 (2 boder) 23.jan 

262 (3 boder) 23.jan 

362 (3 boder) 23.jan 

161 (3 boder) 23.jan 

261 (3 boder) 23.jan 

361 (3 boder) 23.jan 

462 (2 boder) 23.jan 

461 (3 boder) 23.jan 

160  23.jan  

260  23.jan 

159 (2 boder) 24.jan 

259 (2 boder) 24.jan 

360 (2 boder) 24.jan 

359 (2 boder) 24.jan 

160 (2 boder) 24.jan 

460 (3 boder) 24.jan 

459 (2 boder) 24.jan 

357  24.jan 

458  24.jan 

457  24.jan 

260 24.jan 

158 24.jan 

258  24.jan 

358  24.jan 

157  24.jan 

257  24.jan 

158 (2 boder) 25.jan 

358 (2 boder) 25.jan 

458 (2 boder) 25.jan 

457 25.jan 

157 25.jan 

257 25.jan 

357 25.jan 

258 25.jan 
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255 (2 boder) 25.jan 

256 (2 boder) 25.jan 

455 (2 boder) 25.jan 

456 25.jan 

155 25.jan 

355 25.jan 

156 25.jan 

356 25.jan 

455 25.jan 

456 26.jan 

355 26.jan 

153 (2 boder) 26.jan 

454 (2 boder) 26.jan 

453 (2 boder) 26.jan 

256 26.jan 

356 26.jan 

156 26.jan 

155 26.jan 

255 26.jan 

254 (2 boder) 26.jan 

353 (2 boder) 26.jan 

154 (3 boder) 26.jan 

354 (3 boder) 26.jan 

253 (3 boder) 26.jan 
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