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Hej boende i Skönstaholm!
Stambytet fortsätter enligt plan och arbete pågår för närvarande i längorna vid
Skönstaholmsvägens vändplan. Under stambytets gång har föreningen valt att utöka
uppdraget för entreprenören bl.a. byts värmeventilerna från huvudledningen in i varje
bostad för att möjliggöra en bra injustering av värmen. För att ytterligare förbättra
distributionen av värme byts även termostaterna på alla element. Detta arbete sker
löpande och aviseras direkt av entreprenören.
För er som är boende på Skönstaholmsvägen 7-65 och berörs av arbeten under
perioden augusti 2015 t.o.m. december 2015 bifogas tidplan. Ni som inte är direkt
berörda av arbetena men som vill titta på tidplanen hittar den på hemsidan
www.skonstaholm.se. SHT Bygg kommer på initiativ från föreningen att bjuda in till ett
informationsmöte som kommer att beröra de allmänna frågorna kring stambytet. Vid
mötet kommer ni att få praktisk information bl.a. rörande vilka delar av bostaden som
behöver vara tillgängliga vid arbetets start, när försyn kommer att ske och hur
tillvalshantering kommer att gå till. Separat kallelse till mötet kommer att skickas ut till alla
som är berörda av arbetena. Den nya tidplanen bygger på den preliminära
översiktstidplan som delades ut vid entreprenadstarten. Tidplanen har förkortats något
för respektive etapp och rivningsarbetena startar nu med två-tre veckors mellanrum.
Dessa ändringar medför att arbetena i vissa längor förskjuts eller tidigareläggs någon
eller några veckor jämfört med den preliminära tidplanen.
För er som berörs av stambytet i dagsläget gäller de tider som distribuerats tidigare.
Eventuella justeringar framgår av veckobreven som SHT Bygg delar ut.
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta byggledare Sara Löfving på telefon
08-410 35 455 eller e-post sara.lofving@tengbom.se.
Det här var femtonde numret av Stambytesnytt i Skönstaholm. Nästa nummer kommer
vid behov. Alla Stambytesnytt kan också läsas på vår hemsida www.skonstaholm.se.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

