Ny runde med Epoxy-behandling i garasjen
Kjære beboer!
I mai hadde vi en runde med epoxy, men så kom det store mengder nedbør. Vi fikk dermed
ikke gjort oss ferdig med de lengste veggene og oppover innkjøringen til garasjen. Dermed
må vi ta en oppfølging på dette nå før vinteren slår inn. Det betyr at alle biler langs de lange
bærende veggene må være borte under hele perioden.
Parkeringsplasser som blir berørt og må være borte så lenge arbeidet blir gjennomført er:
7, 17, 27, 28, 35, 45, 46
Alle andre biler vil ha et forbud om å kjøre inn og ut av garasjen fra kl 07.00-20.00. Det
betyr at om bilen skal bli brukt i dette tidspunktet, så må den flyttes ut til kl 07.00 og kan
ikke kjøres inn igjen før klokken 20.00. Biler som ikke står langs veggen kan være parkert,
men kan da ikke benyttes før etter 20.00.
Alt dette gjøres så behandlingen ikke blir ødelagt av bildekk, regnvann fra biler, o.l. og
dermed må behandles på nytt. Behandlingen koster en god del og vi ber derfor om at
beboere overholder disse kravene så kostnadene ikke går mer opp.

Gjeldene tidsrom: Tirsdag 22.10 - Onsdag 23.10 - Torsdag 24.10
MERK AT TIDSROMMET KAN BLI FORANDRET! FØLG MED PÅ NETTSIDEN!
Vi beklager at dette må gjøres på nytt, men vi rår ikke over været og dette er et nødvendig
arbeid for å forhindre skader på strukturen. Vi ber også beboere å være forsiktig å ikke kjøre
eller tråkke på behandlingen.
Spørsmål henvendes til Bjørnar Blom, på hms@h4b.no eller 48358018
Mvh
Styret

New round of Epoxy treatment in the garage
Dear resident!
In May we did some maintenance with epoxy in the garage, but it came a lot of rain and we
did not finish along the longest walls and up the driveway to the garage. We must therefore
follow up on this now before winter sets in. This means that all cars along the long loadbearing walls must be gone for the entire period.
Parking spaces that are affected and must be gone while the work is being done are:
7, 17, 27, 28, 35, 45, 46
All other cars will not be able to drive in or out of the garage from 07:00 to 20:00. This
means that if the car is to be used at this time, it must be moved out before 07:00 and
cannot be driven back until 20:00. Cars that are not standing along the wall may be parked
there for the day, but they cannot be used until after 20:00.
All this is done so that the treatment is not damaged by car tires, rainwater from cars, and so
on. The treatment costs a lot and we therefore ask that residents comply with this letter so
that the costs do not go up even more.

Valid times: Tuesday 22.10 - Wednesday 23.10 - Thursday 24.10
PLEASE NOTE THAT THE TIME MAY BE CHANGED! KEEP YOURSELF UPDATED ON THE
WEBSITE!
We regret for the burden that this will give, but we are not in control of the weather and this
is a necessary work to prevent damage to the building structure. We also ask residents to be
careful not to drive or step on the treatment.
For questions, please contact Bjørnar Blom, at hms@h4b.no or 48358018
Regards
The Board

