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Fremdriftsplan for montering av nytt svarapparat callinganlegg og 
utlevering av brikker til ytterdør/postkasser i Kranveien 17 (høyblokka) 

 

Generell informasjon  
Alle beboere skal nå ha mottatt et skjema, enten på epost eller pr. post, hvor enkelte kan 
bestille video svarapparat og flere adgangsbrikker enn 3 stk for ytterdør/postkasse som 
tilleggsvalg. I samme skjema skal det også fylles ut navn som skal stå oppført på postkasseskilt 
og callinganlegg. Ber om at skjemaet fylles ut snarest og returneres til Oslo Låsservice.  
 

Fremdriftsplan for montering av svarapparat callinganlegg hos beboere i Kranveien 17 
Mandag uke 3 starter montering av nye calling svarapparat hos beboere i Kranveien 17 
(Høyblokka). 
Oslo Låsservice utfører disse arbeidene på respektive datoer vist i tabellen under. Arbeidet 
utføres hverdager i tidsrommet 08:00-16:00. Gutta ringer på døren din fra kl 0800 – det er 
viktig at du /eier er hjemme fra kl 0800 på oppstartsdagen og kan ta imot dem. Dette for at 
prosjektet ikke skal bli forsinket. Dersom du/eier ikke har mulighet til og være hjemme på det 
aktuelle tidspunktet, er det fint om vi får en tilbakemelding til 
prosjekt18274@oslolasservice.no med dhanusshanth@selvaagprosjekt.no på kopi.  
 
Nye brikker til ytterdør og postkasser deles ut til beboere samme dagen som svarapparatet til 
calling monteres hos de enkelte beboere. 
 

Adresse ETG Oppstart Ferdigstilling 

Kranveien 17 12 16.jan 16.jan 

Kranveien 17 11 16.jan 16.jan 

Kranveien 17 10 16.jan 16.jan 

Kranveien 17 9 17.jan 17.jan 

Kranveien 17 8 17.jan 17.jan 

Kranveien 17 7 17.jan 17.jan 

Kranveien 17 6 18.jan 18.jan 

Kranveien 17 5 18.jan 18.jan 

Kranveien 17 4 18.jan 18.jan 

Kranveien 17 3 19.jan 19.jan 

Kranveien 17 2 19.jan 19.jan 

Kranveien 17 1 19.jan 19.jan 

Kranveien 17 0 16.jan 20.jan 
 

Vi takker for samarbeidet så langt! 
 

Med vennlig hilsen 
Selvaag Prosjekt og byggherrekomiteen i Solrabben Borettslag 
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