
Renovering av bad 
Som vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 24. januar 2017 skal alle vann- og 

avløpsrør i borettslaget skiftes, dette medfører rehabilitering av alle bad. 

I perioden etter vedtaket har styret valg USBL som prosjekt- og byggeleder, de har 
utarbeidet anbudsdokumenter til entreprenører interessert i å gi tilbud på arbeidet. 

29. August ble det gjennomført tilbudsbefaring av 4 varierte bad sammen med 
entreprenører, USBL og byggekomite for å hjelpe entreprenørene se an jobben. 

I oktober når pristilbud foreligger kommer Styret med bistand fra USBL til å velge 
entreprenør. 

Noen vanlige spørsmål styret mottar 

- Husleieøkning. Alle andelseiere uavhengig av tilstand på bad har fått 700kr i mnd økt husleie, 

med en forventet ny økning på ca 200kr mnd i 2019 

- Sparebad. Dette vil bli etter befaring med entreprenør, men grunnet nye rørstammer som bryter 

membran er det få, om noen bad som ikke blir rehabilitert, uavhengig av tilstand. 

- Kompensasjon. Som vedtatt på generalforsamling er det vedtatt et tak på 80.000kr i 

kompensasjon til andelseiere med bad nyere enn 5 år, som kan dokumentere og tilfredsstiller 

våtromsnorm om badet ikke kan spares. Denne kompensasjonen beregnes ut fra maksimalt 40% av 

dokumenterte kostnader, med 15% avkortning per år siden renovering. 

- Fremdrift. Forventet arbeidsstart vil avhenge av entreprenørs kapasitet, men forventet tidlig 2018 

- Varsling. Hver enkelt beboer har møte med entreprenør for å avtale utseende og eventuelle 

tilvalg i god tid før oppstart i sin oppgang, det foreligger ingen oversikt per nå over når de enkelte 

oppganger blir tatt, renovering vil pågå hele 2018 og deler av 2019. 

- Varighet. Det er estimert 4 til 5 uker per leilighet, alle leiligheter på samme side av en oppgang må 

tas samtidig. 2-3 første ukene vil man være helt uten vann og avløp, etter det skal kjøkken være 

mulig å bruke. 

- Beboelige. Det vil være mulighet å bo i leiligheten (uten kjøkken), entreprenør vil sette opp 

toalett og dusj rigg på området og leiligheten vil etter beste evne bli beskyttet for støv men det vil 

på dagtid være trafikk inn og ut av leilighet, samt til tider mye støy, for de med husdyr er det 

anbefalt at disse er bortplassert i byggeperioden. 

- Tilvalg. Det vil bli satt sammen noen standard løsninger med variert farge osv man kan velge fra, 

det vil også være mulig i tidligere nevnte møte med entreprenør å velge andre ting mot en ekstra 

kostnad. Det vil også komme mulighet for å få pris på utvidelse av badets areal for de som ønsker. 

Allerede utvidede bad vil selvfølgelig bli rehabilitert i samme størrelse uten ekstra kostnad. 

 

 

For English version check our website www.ovreveitvet.no and use google translate. 
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