VECKOBREV V. 14 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM
Vi har nu fått klartecken av Brf. Skönstaholm att kallvattenledningen i källare
huslänga 1 (Söndagsvägen 114 – 100) skall bytas detta p.g.a. skicket på denna
är väldigt dåligt. Preliminärt så kommer dessa arbeten att påbörjas under v.
15. Detta kommer för er boende att innebära att vattnet kommer att stängas
av dagtid mellan kl. 07.00 – 16.00. Jag hoppas Ni har överseende med detta.
Om ni är hemma se till att tappa upp vatten för husbehov. Mer information
kommer om detta när vi vet exakt starttid.
Övrig info
Husdjur är tillåtna in i duschbodarna då vi har boende som lider av svår astma
och allergi. Var snälla att respektera detta.

Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108
Byggtid: v. 4 – v .15
Vi börjar nu närma oss färdigställande av etapp 1 och under nästa vecka så kommer Era
WC´n att kompletteras. Efter detta är det endast beslagning kvar i bad och WC. Jag kommer
att lägga ut de beslag Ni har beställt så att ni kan märka på var ni vill ha dessa placerade. Se
till att plocka fram egna beslag/inredning som ni vill ha monterad märk gärna på redan
placeringen av dessa, lämpligtvis med målartejp som ni skriver på. Tänk på att inte placera
beslagen i fogar mellan kakel utan mitt på plattorna.

Besiktning av arbeten kommer att ske tisdag v. 16 (15/4) kl. 08.00 med start på
Söndagsvägen 114. Besiktningen tar uppskattningsvis ca 20 – 30 min per hus. Det vore
jättebra om Ni kan närvara vid denna besiktning. Om ni undrar något eller har synpunkter
på utförda arbeten så är det jättebra om ni kan kontkata mig redan nu så vi tillsammans
kan titta på detta innan besiktningen.

Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100
Byggtid: v. 6 – v .17
Start komplettering av badrum
Filmning av avloppsluftning Söndagsvägen 100
Kompletterande arbeten kattvind och källare

Besiktning av arbeten kommer att ske tisdag v. 18 (29/4) kl. 08.00 med start på
Söndagsvägen 106. Besiktningen tar uppskattningsvis ca 20 – 30 min per hus. Det vore
jättebra om Ni kan närvara vid denna besiktning. Om ni undrar något eller har synpunkter
på utförda arbeten så är det jättebra om ni kan kontakta mig redan nu så vi tillsammans
kan titta på detta innan besiktningen.

Etapp 3 Söndagsvägen 98 – 92
Byggtid: v. 7 – v .18
Start plattsättning
Målning tak Söndagsvägen 92

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

Puts väggar
Målning tak

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

Avlopp badrum
Start puts badrum

Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)
Byggtid: v. 10 – v .21
Elinstallationer i väggar
Puts väggar

Etapp 7 Söndagsvägen 44 – 52 (5 bad + 1 WC)
Byggtid v. 11 – v.22
Påmärkning samt spårning av el badrumsväggar

Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)
Byggtid v. 12 – v.23
Påmärkning samt spårning av el badrumsväggar

Etapp 9 Söndagsvägen 71 - 77 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 13 – v.24
Fortsatt rivning

Etapp 10 Söndagsvägen 63 - 69 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 14 – v.25
Start intäckning och rivning
Se till att röja runt rörinstallationer i källare (även under WC entréplan ), kattvind (båda
gavlarna), töm er klädkammare vid WC entréplan samt köksskåp i hörn till vänster om
spisfläkt. Märk upp inredning som ni vill spara eller ha återmonterad i badrum och WC.
Etapp 11 Söndagsvägen 47 – 53 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 15 – v.26
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).
Ni som ännu inte har haft försyn hör av Er till mig så bokar vi en tid för detta.

Etapp 12 Söndagsvägen 55 - 61 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 16 – v.27
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).
Ni som ännu inte har haft försyn hör av Er till mig så bokar vi en tid för detta.
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