
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

Kommande informationsträffar gällande stambytet

• 2018-05-29     Årsstämman 

• 2018-06-09 Eriksbodagen 

• Augusti Kick-off (exakt datum kommer)

HUR PÅVERKAS JAG?
∙ För stambytet sker ingen påverkan för boenden innan vi går in i PRODUKTION under augusti – september 2018 (hantverkare på plats) och ert badrum börja rivas

∙ Under stambytet kommer era badrum vara obrukbara under ca 5-6 veckor men ersättningsmöjligheter kommer att finnas lättillgängliga

∙ Runtomkring 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

∙ Störande (buller) arbeten får endast göras under tiderna 08:00 – 16:00

INFORMATION FÖR APRIL TILL JUNI 2018

TIDSPLANER
• Upphandlingen är nu klar och projektet påbörjas under augusti 2018

• Nedan följer en preliminär tidplan
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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 

Startdatum september – oktober 2018

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 

1032rot@nordiclife.se

031 – 745 80 30

Startdatum november – december 2018

Startdatum januari – februari 2019

Startdatum mars – april 2019

Startdatum maj – juni 2019

Startdatum maj – juni 2019


