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RADON I BORETTSLAG
Friske Rom er borettslagets og boligsameiets samarbeidspartner på radonmåling- og radonsikring av boliger. Vi er et av landets ledende ﬁrmaer for måling, rådgivning, prosjektering og
gjennomføring av radontiltak innen eiendom, næring, skole, barnehager, borettslag og eneboliger. Vårt fokus er å hjelpe styret slik at radon kan reduseres til et forsvarlig lavt nivå samt sikre
relevant dokumentasjon.
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DERFOR VELGER DERE FRISKE ROM

Friske Rom har arbeidet med radonrelaterte
tjenester i over 15 år og har radon som vårt
primære fagfelt. Dere ivaretas av kompetansepersoner med fartstid fra laboratorier, inneklima
analyser og bygningstekniske miljøer. Et samarbeid med oss, gir styret en sikkerhet på at prosjektet inkluderer:
— Kostnadsestimater før gjennomføring
— Strukturert gjennomføring og iht. myndighetenes anbefalinger (og krav)
— Direkte oppfølging av beboere ifm. radonmålingen (om ønskelig)
— Eﬀektgarantier på eventuelle radonreduserende tiltak
— Etterkontroll av resultater etter tiltak
— Fast prosjektleder (dialogpartner) i Friske Rom
— Samlet dokumentasjon til styret
Omfanget av prosjektet vil påvirkes av resultatet
fra innledende radonmålinger av relevante
boenheter.
Kontaktperson:

Øyvind Krogstadmo
epost: ok@friskerom.no
tlf: 
Medlem av:
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HVORDAN KOMME I GANG

Ta kontakt med oss for en uformell prat om radonmåling. Friske Rom kan også stille opp på et uforpliktende møte/styremøte for å presentere våre
tjenester og erfaringer samt kommer med innspill
på hvordan ditt borettslag eller sameie kan gripe
an et radonmålingsprosjekt. På denne måten får
dere en «ﬂying start». Vi samarbeider med mange
borettslag og sameier og har de beste referanser.
Vi lager først et tilbud på radonmåling for å kartlegge om dere i det hele tatt har et radonproblem.
Om dere allerede har målt radonnivåer som overstiger anbefalte grenseverdier, kan vi lage en gjennomføringsplan for tiltak.
Vi ser frem til vårt samarbeid – steg for steg.
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