VECKOBREV V. 16 STAMBYTE BRF. SKÖNSTAHOLM
Nu är de första renoveringarna klara och på tisdag är det besiktning av de fyra
första husen (Söndagsvägen 114 – 108).
Kallvattenledning i källare hus 1 (Söndagsv. 114 – 100) är nu bytt.

Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108
Byggtid: v. 4 – v .15
På måndag kommer våra städare och kompletterar städningen. Om Ni känner Er nöjda med
städningen sätt gärna upp en lapp på dörren att ni inte önskar städning. Ni som har några
synpunkter hör gärna av Er till mig.
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.

Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100
Byggtid: v. 6 – v .17
Komplettering av badrum + WC
Målningsbättring
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 komplettering av badrum

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

Plattsättning

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

Målning tak

Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)
Byggtid: v. 10 – v .21
Golvuppbyggnad bad
Montage golvvärme

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

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

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
Fortsatt rivning
Etapp 12 Söndgsvägen 55 – 61 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 16 – v.27
Intäckning och start rivning
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.
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