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Beising i Nordbyveien borettslag 
 

Hva skal beises 

Boenhet, boder, gjerder og vinduer skal beises med ett strøk. I tillegg til boenhet og boder 

som skal beises rødt, skal brune gjerder beises røde og brune vinduer skal beises hvite. Det er 

også viktig at undertak til verandaer blir beiset da det under tidligere befaring ble avdekket 

svartsopp på enkelte undertak. I tillegg skal svarte vindusbrett i blekk males svarte.  

 

Skifte panel NBV 67 og NBV 47 

Etter gjennomført befaring med Bori ble det avdekket behov for å skifte noe av kledningen 

på sørvendte gavlvegger for NBV 67 og NBV 47. Dette arbeidet vil bli utført av Tømrer 1 og er 

planlagtutført i uke 19.  

 

Behandling av nytt panel 

Nytt utvendig panel som er grunnet, skal ha 2 toppstrøk med beis. 

 

Vasking av utvendig panel 

Vi har vært i kontakt med brannvesenet for vask av alle boenheter før man beiser. Dessverre 

er dette en tjeneste som brannvesenet ikke lenger tilbyr. Vi har også vært i kontakt med 

idrettslaget til brannvesenet uten å de har kommet tilbake med et positivt svar.  Andelseier 

må derfor selv sørge for vask av utvendig panel. Hver husrekke for hjelpe hverandre med 

tilgang til vann, da enkelte andelseiere har installert utekran. Borettslaget kjøper inn 

trykksprøyte, Jotun husvask og soppfjerner samt nødvendig verneutstyr. 

 

Utdeling beis  

Utdeling av beis vil foregå fra fellesgarasjen, nr. 56, på øvre parkeringsområde: 

 

Onsdag 11. mai, kl. 19:00 – 21:00 

 

Hvit beis til vinduer er ikke blitt bestilt da styret ønsker en tilbakemelding fra hvilke andelseiere 

som trenger å beise brune vinduer hvite samt nødvendig etterbehandling av allerede hvite 

vinduer.  Send en e-post til styret som vil foreta en bestilling av nødvendig kvantum. 

 

Når skal arbeidet være ferdigstilt 

Alt arbeidet med beising skal være ferdigstilt innen 1.oktober 2022. Styret vil ha en 

tilbakemelding fra andelseiere med bekreftelse om at arbeidet har blitt utført. 

 

Tilbakelevering av beis 

Beis som er til overs, skal leveres til Nordbyveien 77, Odd Reinlie og Omar El alami, 

Nordbyveien 33. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret  
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