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INFORMASJONSSKRIV TIL BEBOERE I GODTLANDSVEGEN 4 OG 6 

ANGÅENDE RØRFORNYINGSPROSJEKT. 
 

Hva skal gjøres? 

Det er behov for å oppgradere avløpsrørene i begge blokker i Godtlandsvegen 4 og 6. 

I all hovedsak er det planlagt å gjennomføre dette ved rørfornying. Det vil si at det bygges nye rør inni de gamle. Denne metoden medfører mindre inngrep i 

bygget og dermed en raskere prosess enn om man skulle byttet alle rørene. 

 

For noen rør er det imidlertid ikke mulig å bruke denne metoden. Noen rør inne i leilighetene vil bli byttet av rørlegger.  

Hvorfor gjør boligforetaket dette? 

De gamle avløpsrørene begynner å bli dårlige og risiko for lekkasjer fra rørene øker. 

Hva betyr dette for dere som beboere? 

Arbeidet vil foregå mellom kl. 07.00 og kl. 16.00 på hverdager. I dette tidsrommet skal leiligheten være tilgjengelig for utførelse. Bad og kjøkken må da 

være ryddet i henhold til beskjed fra entreprenøren. Vi kommer til å jobbe med ett og ett nedløp. Da vil leilighetene som bruker dette ikke ha mulighet til å 

bruke vann, dusj eller toalett i leiligheten. Dette vil berøre tre leiligheter om gangen og vare i ca. en uke. Se vedlegg for å finne ut når du blir berørt. 

Når din leilighet ikke har tilgang til vann/toalett vil dere få tilgang til bad i en leilighet som står tom, dere får nøkkel til aktuell leilighet. Dette vil kun brukes 

av beboere i en leilighet om gangen, og vil bli grundig vasket før nye beboere tar over når ditt avløp er ferdig. Dere vil bli informert om hvilken leilighet som 

skal brukes til dette og få utlevert nøkkel. 

Du blir kontaktet av entreprenøren ei uke før arbeidet starter i din leilighet. Det blir også satt opp oppslag på info-tavlen i oppgangen. 

 

Spørsmål 

Spørsmål kan rettes til: 

Ole Mehren, tlf. 481 59 329, e-post: ole.mehren@stange.kommune.no 

Kjell Skarpnord, tlf. 908 77 771, e-post: kjell.skarpnord@stange.kommune.no 

Lars J Bjerkvoll, tlf. 924 33 767, e-post: lars.johan.bjerkvoll@stange.kommune.no 
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OVERSIKT  KJELLERBODER SOM MÅ TØMMES, 

AVTALES MED VAKTMESTER. 

GODTLAND 4: 

Periode 

utførelse, 

UKE 

BOD NR. LEIL. NR. NAVN TLF.NR. 

32 Grotta    

33 Grotta    

34 4433 4A, H0303   

26 4426 4B, H0203   

27 Fellesbod 4    

31 4423 4A, H0203   

23 4413 4A, H0103   

24 Materiallager 4    

25 Felleslager 2, 4    

 

GODTLAND 6: 

Periode 

utførelse, 

UKE 

BOD NR. LEIL. NR. NAVN TLF.NR. 

41 Verksted .og tankrom    
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42 Vaktmester-lager    

43 6229 6C, H0203   

38 6426 6B, H0203   

39 Fellesbod 6    

40 6433 6A, H0303   

35 6413 6A, H0103   

36 Korridor ved Bomberom    

37 Korridor ved Bomberom    

 

 


