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Stambytesinformation
Föreningen tecknade fredagen den 19 december 2008 ett entreprenadavtal med Titania Bygg & VVS
AB om stambyte i vår fastighet. Detta innebär att en preliminär tidplan för de kommande arbetena har
tagits fram.
Informationsmöte
Måndagen den 26 januari 2009 kallas samtliga boende till en informationsträff där representanter för
entreprenören, föreningens konsult Ronnie Kihlman och projektledaren Lars Garpås kommer att
presentera projektet och mer i detalj beskriva vad detta kommer att innebära för oss alla.
Representanter för styrelsen kommer även att närvara. Vid detta tillfälle kommer det att finnas god tid
för frågor.
Plats och särskild kallelse kommer senare men reservera detta datum.
Efter detta informationsmöte kommer enskilda möten att hållas med varje bostadsrättsinnehavare där
vi får möjlighet att påverka utformningen av badrummen och eventuella toaletter. Det kommer även
erbjudas möjlighet att träffa separata avtal om helt egna lösningar.
En utställning med bland annat materialval kommer att finnas i rummet bakom cykelrummet i 60:an.
Preliminär tidplan
• Vecka 11 påbörjas arbetena på Tulegatan 49. De beräknas vara klara i slutet av vecka 24.
• Vecka 17 påbörjas arbetena på Döbelnsgatan 58. De beräknas vara klara i slutet av vecka 42
med ett semesteruppehåll vecka 31 – 34.
• Vecka 35 påbörjas arbetena på Döbelnsgatan 60. De beräknas vara klara i slutet av vecka 47.
Arbetena i varje uppgång delas upp i två delar vilket innebär att tidsåtgången för varje lägenhet är 8
veckor. Det exakta datumet för just din lägenhet meddelas vid de enskilda mötena.
Arbetena ska vara avslutade under vecka 49.
Under byggtiden
Under byggtiden kommer det att finnas toaletter och duschar i källaren under 58:an. De färdigställs i
skrivande stund och kommer efter byggtidens slut även utrustas med en bastu för samtliga boendes
trevnad.
Övrigt
Frågor beträffande stambytet besvaras av Lars Garpås, tel 0703 44 55 94 eller mail
lars_garpaas@hotmail.com
God Jul och Gott Nytt År
Styrelsen för brf Geten 31, eu Lars Garpås

