Styret M205, april 2015
INFOSKRIV I FORBINDELSE MED PÅGÅENDE UTBEDRINGSARBEIDER
På grunn av pågående utbedringsarbeider i bygget har enkelte beboere midlertidig flytte ut av bygget. I
denne forbindelse har styret fått utarbeidet en avtale om kompensasjon for den enkelte av beboerne dette
gjelder.
Avtalen kan benyttes dersom det skulle bli behov og er ønskelig. Ved bruk av avtalen beholdes ett
eksemplar av beboeren selv.
Vi understreker at dette på ingen måte gjelder alle beboere, og at de det gjelder har blitt eller vil bli
informert.
Skjema nedenfor.

AVTALE OM UTFLYTTING
Denne avtalen er i dag, dato:____________ inngått mellom:
1)

Kruse Smith Entreprenør AS (heretter "KS"), og

2) Navn: __________________________________,
Maridalsveien 205 (heretter "beboeren").
1.

leilighetsnr.:

_________________

i

KOMPENSASJON

En rekke beboere i Maridalsveien 205 må flytte ut av sine leiligheter i en periode som fø lge av at KS
skal besørge brannisolasjon grunnet setningsproblematikken i bygget.
Partene har avtalt at KS stiller til rådighet formannsbrakker til beboerne i utflyttingsperioden.
Brakkene skal være i god stand, ha eget bad og kjøkken, samt være møblert og godt rengjorte.
Brakkene skal være plassert ved Maridalsveien 205.
I tillegg betaler KS til beboeren en erstatning kr 500 per dag så lenge utflyttingen varer.
Kompensasjonen betales til beboerens kontonr. ___________________ innen 14 dager etter dato for
innflytting.
Ved dato for utflytting foretas måleravlesning av beboerens strømmåler. Utgifter til strøm som
medgår i perioden mellom utflytting og innflytting, kompenseres av KS innen 14 dager etter dato for
innflytting.
2.

UTFLYTTINGSPERIODE OG MÅLERSTAND

Dato for utflytting: _________________________ Målerstand:_________________________
Dato for innflytting: ________________________ Målerstand:_________________________
3.

FLYTTING OG LAGRING AV MØBLER

Kruse Smith påtar seg i tillegg å flytte og lagre følgende møbler for beboeren vederlagsfritt:
1. ____________________

4. ____________________

2. ____________________

5. ____________________

3. ____________________

6. ____________________

Avtalen er utformet i to (2) originaleksemplarer, hvor partene beholder hvert sitt.
Kruse Smith Entreprenør AS

Beboeren

Signatur:____________________________

Signatur:____________________________

Navn:

Navn:

____________________________
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