VECKOBREV V. 45 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM
Vi kommer under nästa vecka att motentera halkskydd på ramperna till
duschvagnarna.
Etapp 14 Skönstaholm 10 -14
Åtgärdande besiktningsanmärkningar
Etapp 15 Skönstaholmsvägen 28 – 22
Byggtid v. 36 – 44
Besiktning bokad till onsdag 5/11 kl. 08.00 med start på Skönstaholmsvägen 28.
Besiktningen tar ca 20 – 30 min per hus.
OBS ! Under måndag samt tisdag så kommer dörrar till bad samt WC att målas. Var försiktiga
med dessa så att ni inte får färg på kläder etc.
Silikon badrum och WC
Montage badkar
Kompletteranade städning (tisdag)

Etapp 16 Skönstaholmsvägen 20 - 16
Byggtid v. 38 – 46
Komplettering rör, bygg och el i bad och WC
Etapp 17 Skönstaholmsvägen 30 -36
Byggtid v. 40 – 48
Plattsättning
Etapp 18 Skönstaholmsvägen 38 – 44
Byggtid v. 42 – 50
I denna etapp är det väldigt mycket tillval. Ni som har valt tillval såsom inkaklade badkar,
vägghängda WC etc. får vara beredda på att slutförandetid kommer att bli efter nyår.
Dessa tillval är väldigt tidskrävande då badrummen först kaklas färdigt ”normalt”, efter

detta skall vi in och bygga upp inbyggnad för badkar/wc etc. Kakel skall sedan in igen och
kakla inbyggnaden.
Tillval får ej påverka de badrum som skall utföras i normal standard då detta är förenat
med vite för oss. Jag väntar på kompletterande priser från plattsättare på tillvalskakel. Så
snart jag får dessa priser kommer ni att få er tillvalssammanställning. Läs igenom denna
snarast och hör av er ifall ni har några frågor.
Golvvärme
Flytspackling badrum
Puts väggar i bad

Etapp 19 Skönstaholmsvägen 46 – 60
Byggtid v. 43 – V. 51
Spårning el
Start rördragning till badrum/kök
Ni som inte har lämnat in tillvalslappar gör detta snarast.
Läs igenom orderbekräftelse och signera tillvalspapper lämna dessa snarast till mig. Är det
något som är oklart så hör av er till mig.

Trevlig helg
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Tel/mob. : 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)

