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Uttalelse om sameiets erfaringer med malerfirmaet Meyer-Mørch AS.
Bygningsmassen i Sameiet Engervannsveien 33 – 37 sto ferdig i januar 2001.
Bygningene består av en etasje med garasje og tre næringseiendommer samt 27 leiligheter
fordelt på tre fløyer.
Utvendig kledning er malt tre og gangbroer og trapper er i utvendig med brannhemmende
maling.
Sommeren 2006 vasket og malte Meyer-Mørch AS utvendig trepanel, og sommeren 2009
fjernet firmaet malingen på utvendige stålkonstruksjoner og malte på nytt. Likeledes ble det
av underleverandør lagt nytt dekke på utvendige gangbroer på stålkonstruksjonene.
Disse to prosjektene representerer en kostnad på vel 2 millioner kroner.
Grunnen til at vi valgte Meyer-Mørch AS også i 2009 var at vi hadde tillit til firmaet ut fra
erfaringene med prosjektet i 2006.
Meyer-Mørch AS er meget grundige med hensyn til forberedelser og anbudsmateriale.
Løsninger er betryggende faglig vurdert, og anbudsmaterialet oversiktlig og kontrollerbart.
Dette gjelder også underleverandører som benyttes.
Gjennomføringen er rent praktisk logisk gjennomført, og ledelsen har meget god kontroll på
prosjektet under hele prosessen.
Det er god kontakt mellom ledelsen og styret i sameiet, noe som også sikrer drift og trivsel i
husene under arbeidet.
Kvalitet på grunnarbeider, materialvalg og gjennomføring er profesjonell og resultatet
utmerket.
Alle forhold som er regulert ved lover og forskrifter så som Norsk Standard og HMS er
ivaretatt på en betryggende måte.
Betaling etter avtale.
Befaringer er gjennomført på betryggende måte.
I tillegg til meget høy profesjonalitet fra firmaet side er både ledelse og ansatte meget
hyggelig og forekommende.
Vi er meget godt fornøyd med det arbeidet Meyer-Mørch AS har utført for oss og vi står
gjerne som referanse om ønskelig.
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