VECKOBREV V. 15 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM
På tisdag påbörjas arbeten med byte av kallvattenledning i källare
Söndagsvägen 114 – 100. Detta innebär att allt vatten (kallvatten och
varmvatten) kommer att vara avstängt (tisdag – fredag) i huset mellan kl.
08.00 – 16.00.
Se till att tappa upp vatten för husbehov. Samtliga avlopp går är i drift och går
att använda under denna tid.

Övrig info
Husdjur är INTE 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
Lägg fram samtliga beslag och skåp etc. som ni vill ha monterade i badrum och WC. Märk på
placeringen med målartejp, tänk på att inte placera beslag i kakelfogar utan mitt på
kakelplattorna.
På tisdag 8/4 kommer vi att påbörja avtäckningen i Era lägenheter. På onsdag påbörjas
slutstädningen. Se till att plocka undan era personliga saker så att städningen underlättas.
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
Komplettering av badrum
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
Plattsättning

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

Start plattsättning

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

Kompletterande putsning

Montage 1 st undertak
Målning tak
Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)
Byggtid: v. 10 – v .21
Elinstallationer i väggar
Puts väggar
Avloppsinstallationer golv badrum

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

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

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

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

Kompletterande rivning
Etapp 11 Söndagsvägen 47 – 53 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 15 – v.26

Se till att röja runt rörinstallationer i källare (kattvind (båda gavlarna). Ni som har
klädkammare i sovrum (entreplan) se till att töm denna. Märk upp inredning som ni vill
spara eller ha återmonterad i badrum och WC.

Etapp 12 Söndagsvägen 55 - 61 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 16 – v.27

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)

