VECKORBREV V. 35 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM
SK 73 och 81
v.35 målning av tak samt start plattsättning
v.36 plattsättning
v.37 komplettering bygg, el och rör
Etapp 1 SK 51 - 65
Start stamresning/rördragning
Ni som inte fått tillvalspriser kommer att få detta senast i början av nästa vecka då jag väntar på
priser från våra underentreprenörer.
Etapp 2 SK 37 - 49

Ni som inte lämnat in tillvalsblanketten måste göra detta senast
måndag annars kommer SHT att montera standard material i era
bad med planlösning enligt gällande bygghandlingar.
Fortsatt rivning

Information angående era badrum och ”badrumshallar”
För att kunna dra avloppet ned till källare så kommer vi att behöva riva ut golven i era förrum till
badrummen. Jag vill att samtliga som vill ha kvar sina garderober i hallarna kontaktar mig senast
måndag nästa vecka. Vi kommer givetvis att återställa hallarna och ni kommer att få samma std
klinker som i badrummen. Om ni har tillvalsklinker eller önskar något annat material i hallen så måste
ni även då kontakta mig om ni inte redan skrivit detta på tillvalslappen.
När vi bilar i hallen så blir det stora hål ned till källaren. Detta är helt normalt. Vi kommer som alltid
att låta en konstruktör kontrollera hall och badrumsbjälklag innan vi gjuter golv. Om det är
nödvändigt så kommer bjälklagen armeras och förstärkas enligt konstruktörens utlåtande.

Duschvagn
Vår leverantör av duschvagnen hann inte ut denna vecka för att flytta den men under nästa vecka
kommer en duschvagn att placeras ut närmare era hus.

Information angående SHT Bygg-service.
Ni som önskar extraarbeten utförda i Era hus som inte hör till entreprenadarbetena kan gärna ta
kontakt Magnus Gustafsson på SHT´s Serviceavdelning.
Magnus Gustafsson
072-707 67 96 | : magnus@sht-bygg.se |
Operativ Chef Byggservice
Nynäsvägen 3C, 136 47 Haninge
Tel +46-8-93 14 55

Trevlig helg
Johan Strömberg
Platschef

Svensk Husteknik AB
johan.stromberg@sht-bygg.se

: www.sht-bygg.se

