VECKOBREV V. 12 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM
Vi har nu efter mycket om och men lyckats att få ut Fortum att koppla in vårt
elskåp. Idag 14/3 kommer vi att sätta igång duschvagnen som står på gaveln
av Söndagsvägen 76. Vi har fått synpunkter att det är svårt att ta sig in i dessa
och vi kommer därför att bygga en trappa eller ramp till en dusch/WC.
Arbetena i övrigt går bra och vi börjar under nästa vecka att montera
inredning i badrum på första etappen (Söndagsvägen 114 – 108).
Vi kommer under nästa vecka göra ett prov på ny ventilationslösning. Denna
lösning innebär att ett nytt ventilationshål tas upp i fasad i badrum (mellan
kakel och tak). Detta kommer att utföras på Söndagsvägen 112. Vi kommer
efter detta att låta en ventilationstekniker mäta luftflödet i badrumet. Om
detta ger en tillfredsställande ventilation i badrum så kommer denna lösning
att användas i bad på Söndagsvägen 114 - 100.

Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108
Byggtid: v. 4 – v .15
Start komplettering badrum/WC
Vattendragningar källare
Besiktning bokad v.16

Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100
Byggtid: v. 6 – v .17
Start plattsättning badrum
Målning WC
Vattendragningar källare

Etapp 3 Söndagsvägen 98 – 92
Byggtid: v. 7 – v .18
Golvuppbyggnad badrum samt golvvärme
Puts väggar

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

Dragning av avlopp vatten bad
Elspårning väggar

Etapp 5 Söndagsvägen 72 – 74 (2 bad)
Byggtid: v. 9 – v .20

Elspårning väggar
Start avloppsdragning bad/kök

Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)
Byggtid: v. 10 – v .21
Start intäckning och rivning
Påmärkning samt spårning av el badrumsväggar

Etapp 7 Söndagsvägen 44 – 52 (5 bad + 1 WC)
Byggtid v. 11 – v.22

Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)

Byggtid v. 12 – v.23
Intäckning och rivning

Etapp 9 Söndagsvägen 71 - 77 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 13 – v.24
Fyll i era tillvalsblanketter och lämna in dessa.

Etapp 10 Söndagsvägen 63 - 69 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 14 – v.25
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.
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