VECKORBREV V. 6 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM
Stora delar av rivningen etapp 1 är klar. Det har som vanligt vid projektstarter varit mycket
frågetecken i början men de flesta frågorna är nu besvarade och vi vet hur vi skall gå vidare.
Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108
Byggtid: v. 4 – v .15
Vi kommer under nästa vecka ta hål från er WC ned i er klädkammare dvs. rördragningen till
er WC kommer att gå via er klädkammare på entréplan.
Rördragning vatten/avlopp och kök.
Spårning elinstallationer i badrumsväggar.
Jag vill att ni som inte ännu lämnat in tillvalsblanketten till oss gör detta snarast. Jag kommer
under nästa vecka att lämna tillvalsbekräftelser och en ritning över era badrum till er. Gå
igenom dessa papper och skriv under om allt verkar stämma. Ni som har valt tillval kommer
även att få skriva under en ROT klausul samt ett ”Hantverkarkontrakt” för att Ni skall kunna
utnyttja ROT-bidrag.
Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100
Byggtid: v. 6 – v .17
Intäckning och rivning.
Se till att röja runt rörinstallationer i källare. Vi kommer att dra fram vattenrör i källare i
samma läge som de gamla även rördragning till er WC. Det är därför ytters viktigt att Ni röjer
och gör plats så att vi kan arbeta. Täck även över sådant som är känsligt för damm om detta
inte går att flytta.
Etapp 3 Söndagsvägen 98 - 94
Byggtid: v. 7 – v .18
Fyll i bifogade tillvalslappar. Det går nu bra att komma upp och titta på tillvalsutställningen
på Söndagsvägen 40 (öppet måndag – fredag 07.00 – 16.00).

Etapp 4 Söndagsvägen 92 - 86
Byggtid: v. 8 – v .19
Boende kommer att bli kontaktade av mig för att boka tid för försyn samt cylinderbyte.

Det går nu bra att komma upp och titta på tillvalsutställningen på Söndagsvägen 40 (öppet
måndag – fredag 07.00 – 16.00)

Trevlig helg.
Johan Strömberg
Platschef
Svensk Husteknik AB
Mail: Johan.stomberg@sht-bygg.se
Tel/mob. : 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)

