VECKORBREV V. 12 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM
Organisationsförändring

Johan Strömberg är nu åter platschef för stambytet. Ove Wretström är arbetsledare.
Har ni frågor som rör produktion, ordning etc. så kontaktar ni Ove tel. 070 883 42 21 eller via mail
ove.wretstrom@sht-bygg.se
Frågor som rör försyner, tillval etc. så kontaktar ni Johan Strömberg 072-327 97 10 eller via mail
johan.stromberg@sht-bygg.se
Var vänlig och respektera telefontider kl.07.00 – 16.00 vardagar. Akuta ärenden under kvällstid och
helger så får ni vända er till er jour/förvaltare.
Information angående höjder golv i badrum
Det blir stor skillnader i höjd på golv i badrum detta beror på att höjder på
konstruktionsbetong/armering skiljer från hus till hus. Vi lägger våra avloppsrör så lågt vi kan men
ibland kan vi vara tvungna att höja golvnivån i badrummen. Det är inte tillåtet för oss att kapa
befintlig armering. Efter varje rivning kommer en konstruktör ut och tittar på alla badrum för att se
att ingen armering är kapad eller att sprickor har uppstått i befintlig golvkonstruktion. Flytt av
toaletter etc. i badrum påverkar också den slutgiltiga golvhöjden.
Egna arbeten eller egna hantverkare i husen
Det har i senare etapper blivit vanligare att boende har anlitat egna hantverkare för att utföra
arbeten under stambytet. Detta har inneburit en hel del problem för oss och vi kommer i framtiden
vara mycket restriktiva med detta. Vi har företräde i ert hus och arbeten som stör vår produktion och
hantverkare som säger att vi ej kan utföra våra arbeten under vår arbetstid kommer ej att tolereras.
Dessutom kommer vi inte att bättre eventuella skador etc. på de ytor/arbetsområden ni har haft
egna hantverkare.
Information angående egna inköp av material
Ni som köper eget material för montering måste se till att samtliga tillbehör för montering finns med.
Kan vi inte montera p.g.a. att något saknas så kommer vi att debitera er boende. Tänk även på att
SHT Bygg inte lämnar några garantier på egna varor eller egna arbeten.

Etapp 21 Skönstaholmsvägen 62 – 74
Byggtid: v. 2 – v. 13
Förbesiktning

Start avtäckning samt städning
Eventuella kompletteringsarbeten
Etapp 22 Skönstaholmsvägen 76 - 87
Byggtid: v. 4 – v.13
Start komplettering rör, bygg och el
Etapp 23 Skönstaholmsvägen 84 - 90
Byggtid: v. 6 – v. 15
Flytspackling golv bad/wc/dusch
Puts väggar
Etapp 24 Skönstaholmsvägen 92 - 96
Byggtid: v. 8 – v. 17
Flytspackling golv bad/wc/dusch
Puts väggar
Etapp 25 Skönstaholmsvägen 105 -113
Byggtid: V. 11 – V. 20
Kompletterande rivning

Trevlig helg.
Johan Strömberg
Platschef
Svensk Husteknik AB
Mail: johan.stromberg@sht-bygg.se

