
 
 

 

 

Fremdriftsplan vinduer Hoslebygg boligsameie 
Fremdriftsplanen er veiledende og kan bli revidert underveis om den avviker mer enn ca 5 dgr. 

Alle får varsel på døren minst 2 netter før utskifting av vinduer og balkongdører. 
 
 

SKIFTE AV VINDUER 

Varsel om skifte av vinduer kommer 

minst to dager før utskifting. Ha 

kommunikasjon med håndverker slik at 

leiligheten ikke på noe tidspunkt blir 

forlatt ulåst eller ikke blir bevoktet mens 

inngangsdøren er åpen. 

Har du verken mulighet til å være 

hjemme, eller har andre som kan være i 

leiligheten, kan vi ta imot nøkkel i forkant, 

kontakt: 

 

Prosjektleder  Egil Linstad  

e-post: el@palmgren.as 

95758331 

Telefontid man – fre  

08.00-15.30 

 

Det er mulig å levere nøkkel til 

håndverkere på morgenen og avtale hva 

de gjør med nøkkel etter ferdigstillelse. 

 

ELEKTRIKER 

Det er ikke medtatt demontering eller 

remontering av elektrisk utstyr.  

 

 

 
 

Annen informasjon: 

Arbeiderne utfører grovopprydding med 

kost og feiebrett, vask er ikke inkludert i 

Palmgren AS sin kontrakt. 

MONTERING 

Alle vinduer og balkongdører på 

stueside skiftes, alle utforinger og 

listverk skiftes også. 

 

Beboers ansvar: 

Demontere gardiner, gardinoppheng, 

taklamper. 

Fjerne vegghengte bilder, 

pyntegjenstander ol. I 

nærhet av vinduer. 

 

Beboer er ansvarlig for tildekking av 

leilighet. Støv av vesentlig art vil 

forekomme. 

Tildekking skjer etter eget ønske. 

Palmgren AS dekker gulv i arbeidsområde 

og transportsone. 

 

Beboer er ansvarlig for å klargjøre 

gangbaner gjennom leiligheten, og 

minst 1,5 meter fri passasje ved vinduer 

og dør. Utskiftningen av vinduer og 

dører vil skje fra inn- og utsiden. 

 

Beboer er ansvarlig for å holde 

fritt strømuttak for bruk av elektrisk 

håndverktøy ved skifte av vinduer 

og dører. 

Veiledende fremdrift: 

 

Hoslebygg boligsameie  MONTERING 

  Ca start Ca slutt 

Revesporet  6 A – B 89 28.11.2022 20.12.2022 

Revesporet  4 A – B 82 02.01.2023 12.01.2023 

Revesporet  3 A – B 80 13.01.2023 24.01.2023 

Revesporet  1 A – B 82 25.01.2023 06.02.2023 

    
 

Arbeidet tar inntil to dager i hver 

leilighet. Det er ikke nødvendig 

å være tilstede ved skifte av 

vinduer, overlevering av nøkkel 

kan avtales. Husk å merke 

nøkkel med navn. 
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