
Garasjen åpnes igjen fortløpende! 
Takk for tålmodigheten ved garasjeanlegget! Nå er mesteparten av jobben gjort. Vi har hatt 
problemer knytt til fukt som følge av regn langs de bærende ytterveggene i garasjeanlegget, 
(mot bakgård oppkjørsel og gata). Dette ser ikke ut til å endre seg med det første. Dermed 
gjenåpnes garasjen selv om vi ikke har fått gjort alt vi skal. Vi vil ved en senere anledning 
fullføre arbeidet. Slipingen er gjort inn mot de resterende veggene og ved oppkjørsel, 
dermed vil vi slippe å tømme hele garasjen ved en senere anledning. Kun enkelte bilister vil 
bli berørt når en skal dekke til resterende vegger/gulv med hullkil og epoxy.  
 
Pass på NYMALTE parkeringsplassnummer på gulvet! Vi vil male opp nummer på 
formiddagene fremover hvor det ikke står biler på dette tidspunktet med hurtigtørkende 
murmaling slik at det er lettere å kjenne igjen plassene. Pass på så du ikke trakker der. Det vil 
ikke bli brukt spraymaling, så det er ikke fare for lakken på biler. 
 
Følgende parkeringsplasser vil få relativ kort varsel på å flytte bilene sine for tetting med 
hullkil og epoxy, (dette vil kun gjelde dagtid to-tre dager, 07.00-16.00): 

Plass 7 Plass 17 Plass 27 Plass 28 

Plass 35 Plass 45 Plass 46  

 
Er du en av de berørte? Send gjerne en epost til hms@h4b.no med mail og telefonnummer 
så vi kan lettere få kontakt med dere for varsling. 
 

The garage opens again! 
Take care of the NEWLY PAINTED car park number on the floor! Thanks for the patience of 
the garage! Most of the job is done. We have had problems associated with moisture as a 
result of rain along the longer bearing walls (towards the backyard, street and driveway). 
This does not seem to improve over the next few days. The garage will therefore be 
reopened even though we are not completely done. We will, at a later date, complete the 
work. The sanding towards the remaining walls and at the driveway are done, so it will not 
be needed to empty the entire garage at a later date. Only some drivers will be affected 
when we will cover the remaining walls/floor. 
 
Beware of newly painted parking space on the floor! We will start painting the number in 
the mornings on the places where there are no cars with quick-drying paint so that it will be 
easier to recognize the seats. Make sure you don't step there. No spray paint will be used, so 
do not worry about the paint on the cars. 
 
The following parking spaces will receive relatively short notice for moving their cars for the 
remaining maintenance of the walls, (this only applies to daytime two-three days, 07: 00-16: 
00): 

Space 7 Space 17 Space 27 Space 28 

Space 35 Space 45 Space 46  

 
Are you affected? Please send an email to hms@h4b.no with your email and phone number, 
so we can easier contact and notify you. 
 
Regards The Board 
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