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Sliping og oljing av parkettgulv :
Ca 150 m2 parkettgulv må slipes og oljes. Dette ble utført i høstferie av firma Varas, med godt resultat. Eksisterende stoler med tynne ben og hardplast knotter ble satt til bake på det nybehandlete gulvet etter ferien. Det
resulterte i på nytt oppstripet gulv som så forfredelig ut etter kort tid. Vi reklamerte til firma Varas og avtalte
rensing og oljing av gulvet på nytt. Firma ønsket å ordne opp , men mente at stolene var årsaken til at gulvet
så snart etter sliping ble opp-stripet igjen.
Nye stolknotter i gummi ble satt utenpå 232 stoler dette gjorde susen. Nå i juleferien kom Varas tilbake og behandlet gulvet på nytt som reklamasjon, stolene er nå satt utover og renholder og oss andre er godt fornøyd
med resultatet.
Firma Varas stilte med erfarne folk og godt utstyr til avtalt tid og gjorde jobben som avtalt.
Lærdom til innkjøp av inventar i skolene : Tenk på stolbena og hvilke anleggsflate de skal ha mot gulv
neste gang designstoler velges ,vedlikeholdet kan bli dyrt og upraktisk om arkitektene får fritt spillerom.
Jul er ikke bare en høytid, men også en praktisk oppfinnelse som bør vurderes på stoler der dette er mulig.

Utvendig fasadevask :
Vasking og fjerning av gammel tagging på sanitærbygg er nå utført av firma Varas og som ekstra- service ble
murer og trapper + rullestol bakke også vasket. Vi er godt fornøyd med firma og måten jobben ble utført på. Alt
til forhånds-avtalt pris. NB vi betalte ikke noe ekstra for den ekstra-jobben de gjorde.
Firmaet stilte til avtalt tid med godt utstyr på egen tilhenger. Strømagregat, vanntank, kjemikalier og høytrykkspyler for skånsom vask da dette var nødvendig pga bygget som var pusset med minarittpuss og trengte skånsom vask.
Konklusjon : Et lite firma som har erfarne folk ,godt utstyr, holder avtaler og tar reklamasjonsansvar om vi ikke
er fornøyd. Fortsetter firma Varas slik kan vi anbefale det til andre skoler i fylket.
Hilsen godt fornøyd Driftsleder som ikke er kjøpt og betalt, men godt fornøyd.
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