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NOE AV DET NYESTE FRA SELVAAG PROSJEKT AS.

Avslutningsfest 
Hoffsgrenda Borettslag 
Hoffsgrenda Borettslag ble bygget av 
Selvaagbygg AS i perioden 1980-82 og 
består av 10 terrasseblokker med 
tilsammen 316 leiligheter.

Selvaag Prosjekt har over en 2 års periode  
rehabilitert bygningsmassen. Rehabiliter-
ingsprosjektet har hovedsakelig omfattet 
oppgradering av rekkverkene til nytt og tids-
riktig rekkverk i glass og aluminium samt 
betongrehabilitering av fasader og  
garasjeanlegg. 

I slutten av august ble det arrangert 
avslutningsfest for beboerne med grilling  
og avduking av skulptur.

NYHETSBREV OKTOBER 2017



Selvaag Prosjekt AS
Besøksadresse: Silurveien 2, 0380 Oslo
Postadresse: Postboks 33, Øvre Ullern, 0311 Oslo
Telefon: 23 13 70 00

Kontakt
Gurine Vespestad, Markedsansvarlig
Telefon: 900 85 348
E-post: gurine.vespestad@selvaagprosjekt.no

www.SelvaagProsjekt.no

Selvaag Prosjekt på Facebook

Besøk oss gjerne på facebook for  
nyheter, referanseprosjekter o.l. 

Gå gjerne inn på 
www.facebook.com/selvaag-prosjekt/ 
og lik siden vår for oppdateringer.

Selvaag Prosjekt har mange års erfaring og god kompetanse på området. Vi har erfaring fra blant 
annet; tilstandsvurderinger, fasadarehabilitering, betongrehabilitering, rør og våtrom, uteområder, 
takomlegging, innglassing og innbygging av balkonger samt etablering av nye avfallsanlegg.

Vi tar gjerne et uforpliktende møte for å presentere oss.

Har dere behov for rehabilitering eller oppgradering?

Innbygging 
av balkonger Selvaag blokker
Selvaag Prosjekt har utviklet innbygging av balkonger for 
Selvaag blokker, som er godkjent av Plan og Bygningsetaten 
i Oslo Kommune. 

Tiltaket består i at eksisterende yttervegg og rekkverk fjernes, 
og ny yttervegg monteres i ytterkant av eksisterende 
dekkeforkant. De bygningsfysiske utfordringene ved 
delutbygging løses ved å isolere eksponerte konstruksjoner 
med høyverdig isolasjon.

Ullernbakken 
Boligsameie

Rehabiliteringen har omfattet betongrehabiliter-
ing av fasader og garasjer, nye gavlfasader i tegl, 
bytte av eksisterende tre rekkverk til rekkverk i 
glass og aluminium samt nye vinduer og dører. 

Bildene viser en av blokkene før- og etter rehabilitering. 

Selvaag Prosjekt har nylig ferdig-
stilt rehabiliteringsarbeidene på 
Ullernbakken Boligsameie. 

Innbygging Østre Kragskogen BS
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