VECKORBREV V. 36 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM
SK 73 och 81
v.36 plattsättning
v.37 komplettering bygg, el och rör
Etapp 1 SK 51 - 65
Ni som inte skrivit under era kontrakt/tillvalhandlingar och lämnat dom till mig måste göra
detta snarast.
Relining avlopp SK 53 och 55.
Golvuppbyggnad bad torsdag.
Start golvvärme bad fredag.

Etapp 2 SK 37 - 49

Vi har stött på lite problem med hållfastheten i era badrumsbjälklag och vi har under veckan
haft en konstruktör ute och tittat på problemet. I de badrummen där rivningen kommit
längst (SK 47 och 49 ) måste vi riva befintliga bjälklag i både förhall och badrum. Vi kommer
sedan att lägga ned avloppsrör armera och gjuta helt nya bjälklag i. I övriga bad kommer vi
att borra från badrummen ned i er källare och förlägga de nya avloppen synligt i källartaket
under badrummet. Den stående stammen kommer att ha samma placering som tidigare.
Denna åtgärd gör vi för att undvika att bila/riva befintlig konstruktionsbetong samt att vi kan
förlägga rören så att vi inte behöver höja färdig golvnivå i badrummen så mycket. Dock kan
vissa höjningar av golvnivå förekomma. Det är som sagt en konstruktör som gjort
beräkningar på detta, ni behöver inte känna någon som helst oro för att befintliga och nya
konstruktioner inte skall hålla.
SK 47 och 49

Stämpning samt byggande av form.
Rivning befintligt bjälklag i badrum och hall

Övriga bad

Utsättning av hål samt håltagning i bad

Etapp 3 SK 27 – 35
Cylinderbyte 07.30 – 08.00 måndag 31/8
Intäckning samt start rivning
Avstängning av vatten avlopp

Duschvagn
På tisdag eller onsdag kommer duschvagnen att flyttas. Båda duschvagnarna kommer även
att gås igenom för att se till att allt fungerar.

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

