VECKORBREV V.47 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM
Etapp 1 SK 51 - 65
Kompletterande kakling enligt nedan.
Ni som har ett kakel upp runt era ventilationsdon kommer alternativt få kakel hela vägen
upp eller så kommer vi ta bort dessa plattor och spackla/måla samt foga runt
ventilationsdonet. Ni som vill ha kakel hela vägen upp måste höra av er till mig då detta är
förenat med en extrakostnad för er.
Innan vi byter lås i era hus så skall er ventilation rensas detta kommer troligtvis att ske under
v. 48. Detta är ett tilläggsarbete som ej var med i entreprenaden. Ni kommer att få mer
information om detta när datum är bestämt.
Etapp 2 SK 37 - 49

Ni som inte har skrivit på och lämnat in tillvalsdokumentation till
SHT BYGG var god och gör detta snarast.
Ni som har ett kakel upp runt era ventilationsdon kommer alternativt få kakel hela vägen
upp eller så kommer vi ta bort dessa plattor och spackla/måla samt foga runt
ventilationsdonet. Ni som vill ha kakel hela vägen upp måste höra av er till mig då detta är
förenat med en extrakostnad för er.
SK 47 – 49
Färdigställande renovering samt start slutstädning
SK 37 -49
Genomgång/kontroll besiktningsprotokoll.
Etapp 3 SK 27 – 35
Ni som inte har skrivit på och lämnat in tillvalsdokumentation till SHT BYGG var god och
gör detta snarast.
Besiktning fredag v. 48
Ni som har egen inredning/mtrl som skall montera i badrum, se till att ta fram samtliga
saker så de står i anslutning till badrummet senast måndag (SK 35 – SK 31)

SK 35 - 31 Start komplettering badrum
SK 27 – 29 Start plattsättning (besiktning v. 50)
Etapp 4 SK 25 – 15
v. 47
v. 48
V.49
V.50

Målning tak
Start plattsättning
Komplettering bad
Besiktning fredag 11/12 (OBS! Vissa av dessa badrum kommer att besiktigas
V51. beroende på hur mycket tillval ni har). Detta kommer att stå i era
tillvalshandlingar som ni skall skriva på under nästa vecka.

Denna tidplan är inte exakt då arbetena påbörjas succesivt efter att plattsättaren är klar med
badrummen. Plattsättningen påbörjas i SK 25.
Åtgärdande av besiktningsanmärkningar kommer att ske så fort vi får
besiktningsprotokollen. Badrum som besiktigas v.51 kommer att få anmärkningarna
åtgärdade efter årsskiftet.
Etapp 5 SK 7- 13
Preliminär tidplan kvarvarande arbeten
V. 47
v.48
v. 49
v. 50
v. 51

Dragning el i badrum samt puts badrum
Målning badrum
Plattsättning bad och WC
Start komplettering
Besiktning fredag 18/12

Denna tidplan är inte exakt då arbetena påbörjas succesivt efter att plattsättaren är klar med
badrummen. Plattsättningen påbörjas i SK 7.
Åtgärdande av besiktningsanmärkningar kommer att ske efter årsskiftet.
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