VECKOBREV V. 8 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM
Ni som ännu inte lämnat in tillvalsblanketter måste snarast lämna in dessa
snarast(Söndagsvägen 114 – 92). Kakel och klinker utöver standard kan vara
beställningsvara med lång leveranstid.
I Era kök kommer en skiva att monteras i diskbänksbotten dvs. det blir ingen
vattenskyddad matta. Vill ni ha detta åtgärdat så är det en extrabeställning.
Vattenlås till tvättställ i WC och bad kommer att vara av metall dvs. inte plast som visas i
utställningen.
Nu finns det 2 st. tillvalsskåp till att titta på i utställningen på Söndagsvägen 40. Egna
vattenutkastare och tvättmaskiner som är anslutna i Er lägenhet kommer att anslutas om
Ni beställer detta av SHT, dock endast de installationer som är godkända av Brf
Skönstaholm. Exempelvis för tvättmaskin i källare krävs att golvbrunn finns.
Under näst vecka påbörjas återuppbyggnaden av badrum etapp 1 på allvar då vi kommer
att påbörja golvkonstruktion, lägga golvvärmeslingor och flytspackla golven.

Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108
Byggtid: v. 4 – v .15
Fortsatt håltagning WC
Golvuppbyggnad badrum
Golvvärme
Montage avlopp golv WC
Idag kan jag inte lämna svar på exakt när Ert vatten i kök kommer att vara i drift då avloppen
i denna etapp går längs vägg från Söndagsvägen 114 till Söndagvägen 108. Detta innebär att
alla avlopp måste vara anslutna (bad/WC/Kök) för att kök skall kunna driftsättas.

Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100
Byggtid: v. 6 – v .17
Spårning elinstallationer i badrumsväggar.
Start montering avloppsrör i golv badrum

Etapp 3 Söndagsvägen 98 – 92
Byggtid: v. 7 – v .18
Håltagning/montage start av rörstammar till kök och badrum.

Etapp 4 Söndagsvägen 90 - 86
Byggtid: v. 8 – v .19

Intäckning och rivning.
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).
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 5 Söndagsvägen 72 – 74 (2 bad)
Byggtid: v. 9 – v .20
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Etapp 6 Söndagsvägen 70 – 60 (6 bad)
Byggtid: v. 10 – v .21

Bokning försyn

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

