VECKOBREV V. 24 STAMBYTE BRF. SKÖNSTAHOLM
Hej,
Vi har haft lite problem med funktionen på duschbodarna. Den ena
toaletten/duschen vid Söndagsvägen 76 är ur funktion och vi har felanmält
denna och den kommer att åtgärdas idag (kväll) 5/6. Vi kommer fr.o.m. nästa
vecka att utöka städningen till 1 gång om dagen (måndag – fredag). För att
underlätta städningen kommer vi att ta ut mattorna ur vagnarna och placera
ut skrapor i respektive enhet. Se till att vara försiktiga när ni går/in och ut då
golven blir hala när det är blött. Ni som använder duschbodarna se även till
att städa upp efter er och inte spola ned saker i toaletten som normalt inte
ska spolas ned (topsar, dambindor etc.), detta sätter igen pumparna och gör
så att avloppet ej fungerar. Glöm inte att det även finns en toalett i Brf.
Skönstaholm´s gemensamhetslokal (Söndagsvägen 40).

Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)
Åtgärdande av besiktningsanmärkningar

Etapp 7 Söndagsvägen 44 – 52 (5 bad + 1 WC)
Åtgärdande av besiktningsanmärkningar

Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)
Besiktning bokad till 19/6 kl 08.00 (denna etapp besiktigas tillsammans med etapp 9)
Byggtid v. 12 – v.23
Komplettering badrum
Etapp 9 Söndagsvägen 71 - 77 (4 bad och 4 WC)
Besiktning bokad till 19/6 kl 08.00 (denna etapp besiktigas tillsammans med etapp 8)
Byggtid v. 13 – v.24
Plattsättning samt start komplettering badrum och WC

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

Etapp 11 Söndagsvägen 47 – 53 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 15 – v.26
Golvspackling
Eldragning
Puts väggar
Ni som inte skrivit under era tillvalspapper och signerat dessa gör detta snarast och lämna
till SHT Bygg.

Etapp 12 Söndagsvägen 55 – 61 (4 bad och 4 WC)
Byggtid v. 16 – v.27
Golvuppbyggnad badrum och WC
Eldragning samt puts badrum
Ni som inte skrivit under era tillvalspapper och signerat dessa gör detta snarast och lämna
till SHT Bygg.
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