Fremdriftsplan utskifting av vinduer.
Heimdalsgata 34
Fremdriftsplanen revideres ved avvik på mer enn fem dager.

GENERELT
Beboers ansvar:
Sørge for at arbeiderne har tilgang til
leiligheten ved montering.
Ha kommunikasjon med håndverker
slik at leiligheten ikke blir forlatt ulåst.
Har du verken mulighet til å være
hjemme, eller har andre som kan være
i leiligheten ved oppstart, kan vi ta imot
nøkkel i forkant. Det er ikke nødvendig
å være hjemme mens arbeidet i
leiligheten pågår. Beboere bør ikke
oppholde seg i samme rom som arbeid
pågår av HMS hensyn.

INFORMASJON:

MONTERING

Annen viktig informasjon:
Elektriske installasjoner som
er montert på eller inntil
enheter som skiftes må evt.
demonteres/remonteres av
elektriker.

Prosjektleder:
Terje Tjernslien
tt@palmgren.as
tlf. 908 96 482
Telefontid for prosjektet:
Man. – Fre. 08.00-15.30

Montering betyr at gamle vinduer
blir skiftet. Utforinger og listverk
skiftes også.
Beboers ansvar:
Demontere gardiner,
gardinoppheng, taklamper i
nærheten (1,5 meter) av vinduer /
balkongdør.
Markiser og utstyr som er festet på
utvendige gerikter/lister rundt
vinduene må fjernes. Hvis vi må fjerne
dette, så er ikke vi ansvarlige om de
går i stykker.
Fjerne vegghengte bilder,
pyntegjenstander etc.
Beboer er ansvarlig for tildekking av
leilighet, og evt. balkong hvis
nødvendig. Støv av vesentlig art vil
forekomme.
Beboer er ansvarlig for å klargjøre
gangbaner gjennom leiligheten.
Utskifting skjer fra innside og
stillasje.
Beboer er ansvarlig for å holde
fritt strømuttak for bruk av
elektrisk håndverktøy i
leiligheten.

Det er også mulig å levere nøkkel til
håndverkere når arbeidet begynner og
avtale hva de gjør med nøkkelen etter
ferdigstillelse.
Annen informasjon:
Arbeiderne utfører grovopprydding
med kost og feiebrett. Vask er ikke
inkludert i Palmgren AS sin kontrakt.

Palmgren AS dekker til gulv i
gangsoner og arbeidsfelt med
gummimatter.
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