Solveig Sunde
10 D
Industrigata
2382 Brumunddal

Ragnhild Johnsen
10 C
Industrigata
23 82 Brumunddal

den 26.10.2019

Brumunddal,

Ringsaker
Byggesak

kommune

Oppføring

av takkonstruksjon

over inngangen.

i 2. etasje i Industrigata

Leilighetene

10 Boligsameie

mangler

tak over inngangspartiet.

Dette

er en stor ulempe i regnvær og om vinteren ved snøfall. Dette søkes nå rettet på, og det vises
til vedlagte tegninger der arbeidet er skissert på den ene leiligheten.
utføres på begge leilighetene i denne etasjen, dog speilvendt.
Til å utføre arbeidet

har vi kontakt

med Tom Kristian

Angelsen,

Identisk

Brumunddal,

arbeid skal

som er snekker

med fagbrev i snart 20 år.
Vi planlegger å legge en drager som skrus fast i veggen under takskjegget og to stolper som
med drager imellom. Det
ved veggen og søyle i underetasjen
hviler på bærende konstruksjon
er en bærende drager i taket i 1. etasje mellom disse to punkt. Som tak vil vi bruke
plater som hviler på lister mellom drageren i veggen og dragereni
gjennomskinnelige

ytterkant. Takvinkelen på det nye taket blir identisk med taket over trappa. Taket slutter ca.
halvveis mellom ytre drager og rekkverket i denne etasjen. Vi sørger for at konstruksjonen
hviler på bærende bjelker i underetasjen slik at sikkerheten for nabo under blir ivaretatt. Det
nedløp og
blir montert takrenne i ytterkant av taket med nedløp langs ny søyle til eksisterende
vindski på sida av taket med to bord i høyden slik som eksisterende tak har. Bak inngangsdøra, mellom rekkverket og det nye taket, blir det satt opp en levegg av spiler for å skjerme
mot vind og snødrev.
Takstein

på hovedtaket

er av ru materiale,

at det har gått snøras

og vi har ennå flcke registrert

fra dette taket. Det er montert brannstiger på hver side av hovedtaket. Dersom det skulle
komme tyngende snømengder på det nye taket, er det mulig å fjerne snø via det åpne rommet
mellom taket og rekkverket.
Vi kan ikke se at omsøkte
Ad brannsikkerhet:
og brannsikkerhet.
rømningsveger
vedrørende

endrer på dagens situasjon
konstruksjon
rømningsveger
Den sperrer ingen eksisterende

og hindrer ingen passasjer. Det blir ikke montert ny elektriske installasjoner.
Med håp om hurtig og velvillig behandling.
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av de andre

bekreftes
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sameierne:

Bjørg Kolltveit

Peder Engeskaug
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