
Tack för att du läser denna information ∙ FÖRENINGENS HEMSIDA
∙  UTSKICK I ERA BREVLÅDOR

Du kan alltid kontakta oss 

som jobbar med projekten
Du hittar även information på följande platser

DET PÅGÅR MER ÄN ETT STAMBYTE

Följande delprojekt kommer genomföras under den närmaste tiden

∙ Säkerhetsdörrar installeras då tidigare dörrars livslängd har gått ut

∙ Sta ar i era badrum behöver bytas vilket medför att ni får nya badrum

livslängden på stammarna har gått ut vilket skapar problem med bl.a. vattenskador och kostsam förvaltning 

∙ Trapphuse behöver renoveras eftersom deras livslängd har gått ut

∙ E tréer med fasadsockeln behöver renoveras eftersom vattenskador och sprickor skapar problem och ökade kostnader

∙ Tvättstuga på gården kommer renoveras för att utöka och förbättra era tvättmöjligheter

∙ Grö ytor kommer att ses över för öppenhet, belysning och året runt grönska

ETT STAMBYTE TAR TYVÄRR LÅNG TID
• Stambyte är föreningens största underhållsprojekt och tar längst tid

• Planering tar lika lång tid som genomförandet

• Desto bättre man planerar desto säkrare blir genomförandet

• Juridiska processer måste genomföras innan arbete påbörjas

• Besiktningar måste göras av samtliga typbadrum

• Ritningar måste tas fram för alla fastigheter

HUR PÅVERKAS JAG?
∙ För stambytet sker ingen påverkan för boenden innan vi går in i PRODUKTION (hantverkare på plats) och era badrum börja rivas

∙ U der sta bytet kommer era badrum vara obrukbara men ersättningsmöjligheter kommer att finnas lättillgängliga

∙ Ru to kri g det aktuella huset kommer det vara en byggplats som försvinner när huset är klart och man påbörjar nästa hus 

∙ Vi gör ett hus i taget för att göra så lite inverkan som möjligt  

∙ Innegården kommer inte påverkas förrän projektet kommer till U-huset

∙ Störa de buller) arbeten får endast göras under tiderna 08:00 – 16:00

INFORMATION FÖR FEBRUARI & MARS 2018

TIDSPLANER
∙ För sta bytet befi er vi oss i projekteringen och inväntar ett startdatum efter upphandlingen

∙ När startdatumet är fastställt sätts stambytet tidsramar och ny information delges

∙ Övriga projekt se eda  ko er äve  tidpla er as allt efter so
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Nedan följer ett exempel på tidsplaner för stambytet  

När den grova tidsplanen är tillgänglig kallas alla 

boende till en informationsträff

PROGRAM 1

STAMBYTE   ETAPP 1

Hus A   34 till 37

STAMBYTE   ETAPP 2

Hus B    41 till 38

STAMBYTE   ETAPP 3

Hus C    53 till 56 

Inväntar datum 

PROGRAM 2

STAMBYTE   ETAPP 4

Hus D    42 till 45

STAMBYTE   ETAPP 5

Hus E    46 till 47

STAMBYTE   ETAPP 6

Hus F     48 till 52 

* * Varje trapphus och lägenhet kommer delges veckovisa datum minst 2-3 månader innan arbetet påbörjas i era badrum

** Därefter kommer planeringen ske på dagsnivå så att varje boende kan planera i god tid 

Inväntar datum 

Inväntar datum 

Inväntar datum 

Inväntar datum 

Inväntar datum 

1032rot@nordiclife.se

031 – 745 80 30


