
Informasjon om fasadevask 
 
I perioden 4. til 15 juni 2018 vil det bli gjennomført fasadevask av sameiets bygningsmasse. Den enkelte 
seksjonseier/beboer må gjøre seg kjent med de tidspunkter som er aktuelle for sin blokk, samt gjøre 
nødvendige forberedelser. Entreprenøren Elite Vinduspuss AS er engasjert for arbeidet. Oppstart av 
arbeidet er mandag 4. juni kl 07:00.  
 
Fremdriftsplan (endringer kan forekomme) 
1. Uke  4-7 juni 2018   
DAG BLOKK SIDE 
Mandag A Bakside 
Tirsdag A/B A- bakside og front/ B-Front 
Onsdag A / B / E / D Front 
Torsdag E / D / C E / D-Bakside og Front. D / C- Front 
Fredag C / B / E  / D D / C-Bakside. C / B-Front. 
2. Uke  11-15 juni 2018   
Mandag D / C Bakside. 
Tirsdag C / B Bakside. 
Onsdag B  Bakside 
Torsdag Reserve   
Fredag Reserve   

 
Hva skal gjøres?  
Entreprenøren vil på baksiden foreta vask av hele bygningsmassen. I tillegg vil det bli foretatt innvendig og 
utvending vask av vinduer i fellesarealer. På framsiden vil inngangspartier/ vegger samt forsiden av 
balkongkasser bli vasket.  
 
På baksiden av blokkene vil det bli påført kjemiske midler for å få fjernet alle vekster. Produktene som 
benyttes er Super A-Fri og BIOCID.  
 
Hva må jeg tenke på?  
Den dagen det skal gjøres arbeid i din blokk må du sørge for at  

1. alle vinduer på baksiden er lukket  
2. ventiler på baksiden er lukket 
3. fjernet installasjoner som feks fuglebrett på utsiden av vinduene  

 
Følg med på fremdriften og vær forberedt på at arbeidet kan bli skjøvet noe.  
 
Endret kjøremønster 
Tirsdag 5. og onsdag 6. juni vil tunnelen ned til garasjeområdet bli sperret på dagtid. Benytt alternativ 
innkjøring via Kurveien 1 og bak blokkene. Vi spesielt aktsomhet ved ferdsel bak blokkene.  
 
Vis aktsomhet 
Voksne bes spesielt holde barn borte fra utstyret som benyttes, samt materiell som parkeres etter 
arbeidstid ved nordsiden for E-blokka.   
 
Hvem kontakter jeg om det oppstår problemer? 
Serviceleder Marcus A. Robertsen hos Elite Vinduspuss AS  
Epost: marcus@elite.no  
Mobil: 41273667 


