
Fra: Irene Lavik Hjelmaas Irene.Hjelmaas@uib.no
Emne: FW: TPS sommeren 2017
Dato: 20. juni 2017 kl. 11.59

Til: Johnny Laupsa-Borge Johnny.Laupsa-Borge@uib.no

 
 
From: Knut Egil Larsen [mailto:Knut-Egil.Larsen@uib.no] 
Sent: Tuesday, June 20, 2017 11:41 AM
To: Knut Egil Larsen <Knut-Egil.Larsen@uib.no>
Subject: [POST@k2.uib.no] TPS sommeren 2017
 

UNIVERSITETET I BERGEN                                20. juni
2017
 
Eiendomsavdelingen
Transport og parkseksjonen

 
 
 
 
Til: Samtlige enheter, institutt og fakulteter.
 

Info om tider vedrørende TPS sommeren
2017:
 
           
POST: (både intern og ekstern post fra TPS)
Fra og med mandag 26.juni til og med fredag 11. august vil det kun bli kjørt 1 – en -
post runde. Dette grunnet ferieavvikling.
 
I denne perioden vil posten da bli levert på et tidligere tidspunkt enn vanlig.
 

TPS ber konkret om at enheter, institutt og fakultet som holder stengt i løpet
sommeren, melder fra til TPS om dette, og da så snart som mulig.

 
 
Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen:
Tlf kontor: 55 58 20 71           Mobil: 905 04 899      E-post: Knut-Egil.Larsen@uib.no
 
CAMPUSS BUSS:
Campusbussen stenger som vanlig ned i sommer. Dette skjer fra uke 26 til uke 31.
Datoene er da f.o.m. mandag 26.juni t.o.m. fredag 4.august.
Dvs at siste runde FØR sommerferien da blir fredag 23.juni.
Bussen går som normalt i rute igjen mandag fra 7.august.
 
TRANSPORT og MATERIELL SEKSJONEN:
De to teamene på materiellsiden avvikler ferie i juli og første halvdel av august. Man
kan da IKKE påregne flyttinger som krever 2 mann eller mer. Kun enkle
monteringsoppdrag og transportoppdrag vil bli gjennomført i denne perioden.
 
Større flyttinger som krever mer enn 2 personer må da vente til medio august.

 
Dette til informasjon.

 
Vi ønsker alle våre kunder en formidabel sprek sommer.

 
Med vennlig hilsen

 
Sverre Pettersen

Leder Transport og parkseksjonen
 
 

Ha en strålende dag.  Vennlig hilsen
 
Knut-Egil Larsen
Nestleder Transport og Parkseksjonen
Tlf: +47  55 58 20 71
Mob. +47 905 04 899
e-post: knut-egil.larsen@uib.no


