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Hei. 
 
Vi har nå valgt leverandør for første fase av rehabilitering av vårt garasjeanlegg. Valget av entreprenør falt 
på Bygg og Tømrerteam. Vi planlegger å starte opp ca. 3 mars, og vil ferdigstille i god tid innen 17 mai. 
 
Omfanget av første fase vil være følgende: 
 

a) Bytte alle råtne bord på vertikale lang- og sidevegger, samt vegger ifm. nivåendring i samme 
garasjerekke. Ved råteskade i dette området skal dette utbedres og nytt beslag om 
nødvendig monteres. 

b) Metallbeslag skal monteres ved overgang av vegg/bakke.  
c) Maling av alle garasjerekkene. Maling skal være av type: Drygolin Ultimat med fargekode: 

«Skodde» 2803-G99Y 8025. Det skal males 2 strøk (Samme grå farge som på rekkehusene) 
d) Takrenner skal utbedres. 

 
Bytte av garasjeporten vil ikke være en del av første fase, men vil tas senere. 
 
Viktig! 

 Garasjerekkene rehabiliteres med ca 2 rekker per uke. Dere vil få melding om når deres rekke skal 
rehabiliteres, senest 1 uke før oppstart, men vi vil begynne med rekke 12&13 (ved innkjøringen) og 
avslutte med rekke nr. 1 (innerst i Finstadsletta) 

 Garasjene vil ikke kunne benyttes når det utføres rehabilitering og maling hvis dette utføres ved 
spraying. 

 Alt som er lagret innerst i garasjen må flyttes ut i midten av garasjen slik at det er fri adkomst til 
endeveggen. 

 
Vi vet det vil bli et problem med å parkere bilene når arbeidet står på, så her må alle være fleksible og 
benytte gjesteplassene så langt det er mulig. Styret jobber med tillatelse fra kommunen om å kunne 
parkene i Finstadsletta midlertidig, men kommer tilbake med info angående dette når vi får svar fra 
kommunen. 
 
Det er viktig at INGEN bilene parkeres i garasjen når arbeidet utføres pga skader kan intreffe. Hvis bilene 
ikke flyttes vil man ikke kunne starte jobben og jobben blir forsinket. 
 
Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med meg eller styret. 
 
Rekkeoversikt: se neste side. 
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Mvh Terje M. Maanum 
Finstadsletta 153 
Tlf: 454 11 062 
Email: terje.maanum@gmail.com 
 
 
Garasjerekke oversikt: 
 

Rekke Garasje nr. Plassering Antall garasjer 

Rekke 1 81-87 v/Tun 5 7 

Rekke 2 75-80 v/Tun 5 6 

Rekke 3 64-74 v/Tun 4 11 

Rekke 4 59-63 v/Tun 4 5 

Rekke 5 55-58 v/Tun 4 4 

Rekke 6 49-54 v/Tun 3 6 

Rekke 7 45-48 v/Tun 3 4 

Rekke 8 40-44 v/Tun 3 5 

Rekke 9 33-39 v/Tun 3 7 

Rekke 10 28-32 v/innkjøringen 5 

Rekke 11 21-27 v/innkjøringen 7 

Rekke 12 13-20 v/innkjøringen 8 

Rekke 13 1-12 v/innkjøringen 12 
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