VECKORBREV V. 15 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM
Tillval/orderbekräftelse:
Ni som har fått ut era tillvalssammanställningar gå igenom dessa och skriv under samtliga
dokument och returnera snarast till SHT.
Efter utförd besiktning har vi 5 arbetsdagar på oss att åtgärda besiktningsanmärkningar från att vi
emottagit besiktningsprotokollen.
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. Har ni egna hantverkare kommer vi ej att städa av de ytor där de arbetat.

Etapp 21 Skönstaholmsvägen 62 – 74
Byggtid: v. 2 – v. 13
Åtgärdande besiktningsanmärkningar
Cylinderbyte fredag 10/4

Etapp 22 Skönstaholmsvägen 76 - 87
Byggtid: v. 4 – v.13

Besiktning tisdag v. 15 (7/4) med start kl. 08.00 på Skönstaholmsvägen 76. Vi har svårt för att
säga en exakt tid för Ert hus då den i regel tar ca 20 – 40 min per hus. Ni som inte kan
närvara kan gärna skriva lappar med eventuella synpunkter och lämna i badrummen.
Etapp 23 Skönstaholmsvägen 84 - 90
Byggtid: v. 6 – v. 15
Plattsättning
Komplettering bad rör, el och bygg
Besiktning v. 16 tisdag kl.08.00
Etapp 24 Skönstaholmsvägen 92 - 96
Byggtid: v. 8 – v. 17
Målning tak
Etapp 25 Skönstaholmsvägen 105 -113
Byggtid: V. 11 – V. 20
Golvuppbyggnad bad
Etapp 26 Skönstaholmsvägen 97 -103
Byggtid: V. 13 – V. 22
Start rördragning bad
Etapp 27 Skönstaholmsvägen 89 – 95
Byggtid: V. 15 – V. 24
Byggstart och rivning
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