VECKOBREV V. 18 STAMBYTE BRF. SKÖNSTAHOLM
Hej,
På tisdag 29/4 har vi vår andra besiktning (Söndagsvägen 106 -100). Nästa
vecka är även den en kortvecka då vi är lediga på torsdag 1/5, vi kommer
dock att arbeta som vanligt på fredag 2/5.

Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108
Cylinderbyte

Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100
Byggtid: v. 6 – v .17
Måndag 28/4 kompletterande arbeten samt städning
Besiktning av arbeten kommer att ske tisdag v. 18 (29/4) kl. 08.00 med start på
Söndagsvägen 106. Besiktningen tar ca 30 min per hus. Vi kan inte lämna någon exakt tid
när vi kommer hem till Er. 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
Komplettering badrum färdigställande källare slutstädning.
Observera att slutstädning kommer att fortstätta måndag v. 19.
Besiktning av arbeten kommer att ske tisdag v. 16 (6/5) kl. 08.00 med start på
Söndagsvägen 98. Besiktningen tar ca 30 min per hus. Vi kan inte lämna någon exakt tid
när vi kommer hem till Er. 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 4 Söndagsvägen 90 - 86
Byggtid: v. 8 – v .19

Start av komplettering badrum

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

Start plattsättning

Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)
Byggtid: v. 10 – v .21
Målning tak badrum samt skafferi i kök

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

Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)
Byggtid v. 12 – v.23
Golvuppbyggnad badrum (eventuellt kan detta ske måndag v. 19 p.g.a. kortvecka)

Etapp 9 Söndagsvägen 71 - 77 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 13 – v.24
Start av montage rör i badrum (stammar)
Påmärkning el i badrum
Elspårning
Etapp 10 Söndagsvägen 63 - 69 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 14 – v.25
Påmärkning el i badrum

Etapp 11 Söndagsvägen 47 – 53 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 15 – v.26
Fortsatt rivning
Etapp 12 Söndagsvägen 55 – 61 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 16 – v.27
Fortsatt rivning

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)

