VECKOBREV V. 19 STAMBYTE BRF. SKÖNSTAHOLM
Hej,

Städningen av duschvagnarna har inte fungerat trots upprepade samtal till städfirman.
Städningen har utökats till tre gånger per vecka och vi kommer att göra mer regelbundna
inspektioner för att se att resultatet förbättras. Det är även upp till er boende att hålla rent i
duschbodarna. För att undvika stopp i toaletten är det väldigt viktigt att inte försöka spola
ner något annat än det som hör hemma i toaletten, d.v.s. spola inte ned strumpbyxor och
dambindor i toaletten, vilket var fallet i duschvagnen nere vid Söndagsvägen 100. Det blir
stopp i kvarnen och därmed stopp i avloppet.
Som styrelsen tidigare meddelat via hemsidan finns tillgång till gemensamhetslokalen för er
som t.ex. vill diska. Ni kommer in i lokalen med samma nyckel som går till byggcylindern. Här
finns även toaletter som får nyttjas. Eventuella bokningar av lokalen anslås på anslagstavlan
utanför lokalen.
Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108
Cylinderbyte

Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100
Åtgärdande besiktningsanmärkningar kommer att påbörjas då vi fått in samtliga
besiktningsprotokoll (VVS, EL och BYGG)
Etapp 3 Söndagsvägen 98 – 92
Byggtid: v. 7 – v .18
Besiktning av arbeten kommer att ske tisdag v. 19 (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.

Observera att slutstädning kommer att fortstätta måndag v. 19.

Etapp 4 Söndagsvägen 90 - 86
Besiktning bokad till 20/5 kl 08.00 (denna etapp besiktigas tillsammans med etapp 5)
Byggtid: v. 8 – v .19

Start av komplettering badrum

Etapp 5 Söndagsvägen 72 – 74 (2 bad)
Besiktning bokad till 20/5 kl 08.00 (denna etapp besiktigas tillsammans med etapp 4)
Byggtid: v. 9 – v .20

Start komplettering
Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)
Byggtid: v. 10 – v .21
Plattsättning

Etapp 7 Söndagsvägen 44 – 52 (5 bad + 1 WC)
Byggtid v. 11 – v.22
Puts, målning tak badrum
Gå igenom och skriv under era tillvalspapper.

Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)
Byggtid v. 12 – v.23

Gå igenom och skriv under era tillvalspapper.

Golvuppbyggnad badrum
Etapp 9 Söndagsvägen 71 - 77 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 13 – v.24
Montage avlopp badrum
Elspårning
Etapp 10 Söndagsvägen 63 - 69 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 14 – v.25
Påmärkning el i badrum
Elspårning 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
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