VIKTIG INFORMASJON
01.februar 2021: Leil.100-103 + 200-203 + 300-303 + 400-403
02.februar 2021: Leil.104-107 + 204-207 + 304-307 + 404-407
03.februar 2021: Leil.108-109 + 208-210 + 308-310 + 408-410

Vennligst les hele dette skrivet nøye.
Vi skal rense avløpsrørene i leiligheten og samtlige
fellesrør i bygningen, samt ventilasjon.
Vi begynner med en inspeksjonsrunde kl.0730.
Rensingsarbeidet vil pågå hele dagen og avsluttes ca.
kl.1530, ofte er vi ferdig noe tidligere. Når vi har
avsluttet alt arbeid i leiligheten og oppgangen, vil vårt
personale informere om dette. Er du hjemme denne
dagen, må ikke leiligheten forlates før vi har gitt beskjed
om at arbeidet er avsluttet i din leilighet.

SIKKERHETSFORSKRIFTER
Rens av ventilasjon:
Vi skal rense ventilasjonskanalene fra ventilen på
kjøkken, bad, eventuelt andre ventilasjonspunkter og
eventuelt ventilasjons vifte/motor tilhørende leiligheten.
Alle ventiler til ventilasjonskanalene i leiligheten må
være tilgjengelig og viftemotor hvis du har det!
Viftemotor er plassert enten på loft, i kjøkkenskap bak
krydderhylle eller i boden. Vi setter pris på om dere og
rydder plass for tilgang.

Rens av avløp:
Når arbeidet pågår i oppgangen vil man høre en susende,
hvinende lyd. Vi stenger ikke vannet, og vann og avløp
kan stort sett benyttes som normalt under dagen. Det kan
bli nødvendig med et forbud i korte perioder.
Spør på inspeksjonsrunden hvis du er usikker.

Kjøkken
Tøm skapene under oppvaskbenken!
Dette må gjøres fordi vi skal demontere vannlåsen for å
rense kjøkkenavgreningen. Legg en hel

om rensing av
avløpsrør og
ventilasjon!
plastikkpose/brødpose i hver oppvaskkum, fyll dem
med vann og knyt igjen. Bruk eventuelt noe annet tungt.
Fjern tepper på gulv foran kjøkkenvasken.

Bad

Dekk over toalettskålens åpning med en avis. Fell
Ned ringen og lokket. Legg en avis over sluket
i gulvet og sett en bøtte fylt med vann oppå (hvis du
kommer til). Er det dusjkabinett rett over sluket (sluket
ligger midt under) må dette dras frem eller ha klaring
nok til at sluket/stakepluggen kan demonteres. Er du
usikker, spør på inspeksjonsrunden.

Kjellerboder
Felles avløpsstammer kan gå gjennom kjellerboder.
Dersom det er stående rør fra gulv til tak i boden, vil vi
ha tilgang til disse den aktuelle dagen.

VI MÅ INN I
ALLE LEILIGHETER!

Dette er nødvendig for at vårt personale skal få
renset grenrørene fra selve leiligheten. Dersom du ikke
kan være hjemme den aktuelle dagen, må nøkler leveres
til vaktmester, nabo, til oss eller i en postkasse. Nøkler
levert til oss skal ligge i en konvolutt/brødpose med
navn, leilighetsnummer og informasjon om hvor du vil
ha den levert. Gir du nøklene til en nabo eller
vaktmester, er det viktig at du gir oss beskjed om hvem
som har nøklene! Er det en nabo vi skal inn til samme
dag, holder det at vedkomne gir oss beskjed på
inspeksjonsrunden. Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker
vi, så langt det lar seg gjøre, tilgang til leiligheter i
første/nederste etasje så lenge arbeidet pågår.

Har dere spørsmål vedrørende fremdrift eller arbeidet som skal foregå, ta kontakt!
Med vennlig hilsen

Power Clean

Avløp TLF: 02490
Ventilasjon TLF: 32 17 87 77

