
耐万石7.″f
薗樹
“%%

`広

1/ど //ゝ

ン́r″2Jンイク雰助
〆
、ス″″^っ

あ″
“tyatoo€En, 

"tukcn 
r*'nio tal merkki p matli j. vatmBlenumfro

tokeisa vahuuturyhtiiitsli muun vntuuiukten perustee[e'

n'^'7fr- JJ /A^ * /o^-g /-'J*t(tJoa-j

kirrlrryt

f,ldll usormpl
uahl4onktnlnvt
tiytS lBlrl.dor
kohtean

\ht{nho-
tepelrturor

Titdennctlln
tarvltt.Gsi
plirokse$l.

Vastu uvahinkoi lmoitus

uハぽヒ:ョ hitaplol● .1

ftnli7r- 7ze

O#HTRHoLA

し

V

ヽ

‐

!thinkonumero

υ'7″ク」′J

ノ7, ,/6グ
Ammatti範 1101mbla

Puhdin lo`in

κul“載ヨan可。b聞■1導 10,umeF●

TolヽЮm●nne

\frkuuiur.*n-
Mcu′ 7rllk薔?

vakuut[krcn- V.luutuhscnottthtn
dヨin

'l Ienelle valvonta kr.tului voh{nBon tapahluersa

26.9.2014

4 08100 LOHJA
i€lostus rl.hlngolta

piikasin alakerran viemdri{ esiin (n. 5 rnetrin atueelta).Pari piivnS mydhemmln Pedersen ilmoitti

yldkenassa olevan rakennuspdlyS. Pedersen on kutsunul palkalle terveystarkastajan, ioka k{VnVt

paikala. Siivoustyd,t oli atoiteitu Lnnen kun pddsln \ahinkopaikalle". En huomannut minkS6nlaista

p6tyfl mlssf,6n. Suojaukslsta oll huolehdittu. Alipaineislaja + suojaflu piikattava alue sekd ylBkertaan

meneve portaikko.
Padersen pyytenyt tarjouksen siivouksesta n. 2500 o'
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Kenelle korvaus olisi malsettaya
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Ks{vrulvaatimili. euroa

Huoneisto siivotlava

Oliko valtuutulsenottalaA,tkuuiettu, h6rBn petheenllsenenrs tai palvelukessa olera ottanutvahirgolttuneen ormisuuden valmlstaal
xantaalsem. lorjtfa*5een, sXllttlltseen tai muutoin kHsitrllSkreen tailka huolchti;lsetn tt;kLa oliko h&r luotrlnrwt, latnrnnut tal
msut8in kiy*i.ryt omaisuutta @dykren?
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Poltinum.mia

Postirurmero ja .rrlrnipaikki

Sahk“OStiOsoite
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it3 Vahinloia mutte on ilmolienu.

kttte酬非n vain bmt6旧 J雌けn lohdlrtuuan r:kolliruuden

s:fekidoitus l, nlmenrelvenn$ ia i*rn

vrtuuturvfttiblte. Koryausvartimus erlttelyineen ja tosittBineen widaan tnimittaa yhtlalh my$htmmln,

tyEaikana

\hkuutukenonajan on viipym-&3
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Mlsdi vrhingolttunul or$diuts on larlarteltx\ris!a
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l(uta on rntkri:rtut vahln*osln albeutuneet kulur
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korvata whkrkoa, s{t$ so?la tai tryrElsyi watimusta"
tarkastuksen ennen uaurioklen korjausta. lbkuutu*eon6ttdalb el olr olkeutto vo*uutllsyh$ot$ sftorarti
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