VECKORBREV V.40 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM
Avstängning av kall och varmvatten.
Vattnet kommer att vara avstängt även för Skönstaholmsvägen 13 -7 och 3749 måndag 28/9 till torsdag 1/10. Avstängningarna kommer att ske mellan kl.
08.00 – 16.00. Avloppen i dessa hus går fortfarande att använda se till att inte
slå på tvätt och diskmaskiner under denna tid. Tappa upp vatten för husbehov.

Information angående vatten och avloppsdragningar hus 14 och 15
För er som bor i länga 14 eller 15 och som i dagsläget inte har eget avlopp från köket
kommer vi att behöva göra en ny dragning av avlopp genom rummet under köket och
matsalen fram till stammen i passagen. Ni som inte har egen stam i det större av de bakre
rummen på bottenvåningen har tidigare haft ert avlopp anslutet till grannens avlopp via
deras badrum, en lösning som vi inte anser fungerar nu när avloppet inte blir ingjutet och
därmed skulle kunna ge upphov till ljudproblematik mellan husen. Att separera stammarna
är även helt i linje med grundprincipen för stambytet. Alla hus har olika förutsättning
beroende på hur rörstråken för värme och vatten är dragna så istället för att redovisa en
generell lösning ombeds ni kontakta Johan Strömberg om ni vill ha en genomgång på hur
dragningen blir i just ert hus.

Etapp 1 SK 51 - 65
Plattsättning
Start komplettering bad rör, el
Etapp 2 SK 37 - 49
SK 47 och 49

Torkning betong

SK 37 -45

Puts färdigställande inför golvuppbyggnad

Etapp 3 SK 27 – 35
Håltagning bad
Start rördragning bad
Etapp 3 SK 25 - 15
Rivning

Information angående SHT Bygg-service.
Ni som önskar extraarbeten utförda i Era hus som inte hör till entreprenadarbetena kan
gärna ta kontakt Magnus Gustafsson på SHT´s Serviceavdelning.
Magnus Gustafsson
072-707 67 96 | : magnus@sht-bygg.se |
Operativ Chef Byggservice
Nynäsvägen 3C, 136 47 Haninge
Tel +46-8-93 14 55
Trevlig helg
Johan Strömberg
Platschef
Svensk Husteknik AB
johan.stromberg@sht-bygg.se

: www.sht-bygg.se

