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VIKTIG INFORMASJON
Utflyttingen
I forbindelse med arbeid i leilighetene har Kruse Smith Entreprenør
AS besluttet at leilighetene må være tømt for innbo før arbeidet
starter (se egen info fra Kruse Smith).
Ettersom rommet på riggen nesten er på størrelse med leilighetene i
Maridalsveien 205 håper vi at det for mange lar seg gjøre å ta med
seg alt, eller det meste, av innboet i leiligheten ut på riggen. For de
som har mye ting i leiligheten, eller for de som har sagt fra seg
plassen på riggen, vil vi lagre innbo enten i tomme leiligheter eller på
ett eksternt lager. Det man ikke tar med seg på riggen vil være
vanskelig tilgjengelig i perioden man er på riggen.
Vi vil leie inn folk som kan hjelpe beboere med å flytte sine ting!
Minst 14 dager før man skal flytte ut får man en endelig dato. Man vil
også bli kalt inn til et møte på byggeplasskontoret til Kruse Smith der
vi går igjennom hva som kommer til å skje i forbindelse med
utflyttingen. Her vil praktiske ting avklares, beboere vil få utlevert
flyttekasser som man må pakke ned sine ting i m.m.
Container
Det blir satt opp en container i nærheten av hovedinngangen i
starten av neste uke (uke 5). Vi oppfordrer ALLE til å kaste det de kan
før utflyttingen starter!
Finansiering for tilvalg
I forbindelse med prosjektet har gården benyttet seg av Bente
Olafsen Finans AS. Hit kan også eiere henvende seg for å få tilbud på
finansiering hvis det skulle være ønskelig. Telefon 22 03 40 80, eller
se www.bof.as. Opplys om at du eier leilighet i Maridalsveien 205 så
vet de hva det dreier seg om.
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Riggen
Riggen kommer snart, og plasseres nordøst på gårdens eiendom. Den
blir i 2 etasjer og inngang blir fra Mor Go’hjertas vei.
Viser til tidligere tegninger av boenhetene som er lagt ut på
hjemmesidene og hengt opp i bygget. Vi har også leid inn et firma for
å sørge for internett og TV i leilighetene på riggen.
Dersom du ikke trenger bosted på riggen i den perioden da arbeidet
vil foregå i din leilighet, så si ifra om dette til undertegnede så fort
som mulig! (Dette gjelder ikke deg som allerede har meldt dette inn.)
Nøkler
For fremdriften i prosjektet er det meget viktig at nøkler er på plass
før arbeidet starter i leiligheten. Hvis ikke vil dette kunne få følger for
både fremdrift og kostnader. Eier har ansvaret for å levere nøkler til
Kruse Smith (se egen info fra Kruse Smith).
Gårdens hjemmesider
Disse blir fortløpende oppdatert og er et godt sted for å finne
informasjon om byggeprosjektet. Se www.maridalsveien205.no
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