STAMBYTESNYTT
Nr 2 oktober 2012

Håll utkik efter besiktningsavin
i din brevlåda och kom ihåg
informationsmötet 16/10
klockan 18.30–20.00.

Hej boende i Skönstaholm!

Vi är nu i början på oktober och i brevlådan har
Stambytesnytt nr 2 dykt upp. Båda detta och
föregående nummer kan också läsas på vår
hemsida www.skonstaholm.se. Sedan förra
numret har Anders Högström från Tengbom kommit igång ordentligt med
besiktningarna i era bostäder. Sedan starten vecka 37 har ungefär 30 hushåll fått
besök och Anders schema är fullt! Vi räknar med att vara klara med alla besiktningar
strax innan jul.
Under besöken antecknar Anders hur skicket är på el, vatten- och avloppsrör och hur
väl ritningarna på planlösningen stämmer med verkligheten. Hans anteckningar är
viktiga i det kommande arbetet med förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget i
sin tur ska sedan ligga till grund för de anbud som olika entreprenörer lämnar för att
utföra stambytet. Därför är det viktigt att vi gör besiktningar i alla bostäder.
För er som ännu inte har fått besök av besiktningsmannen Anders så kan vi påminna
om att det kommer en separat avi i just din brevlåda, 10-14 dagar innan besiktningen
ska ske.
I era brevlådor kommer det också snart en avi om ett generellt informationsmöte
16/10 för alla boende i Skönstaholm. Under informationsmötet kommer vi berätta mer
om varför vi ska göra ett stambyte, hur arbetsprocessen ser ut, vilka led som ingår
och vilka som jobbar med det. Vi berättar också hur vardagen i hemmet kan
påverkas och vad målet slutligen är.
Styrelsen har anlitat en kommunikatör från Tengbom som ska förmedla information
om det kommande stambytet och ta emot frågor från er boende. Hon heter
Sara Johansson och nås på 018-56 77 62, 0733-55 23 18 eller
sara.johansson@tengbom.se.

Det här vad andra numret av Stambytesnytt i Skönstaholm. Nästa nummer kommer i
början på november.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

