
 
  
  
  

Information till boende i brf Stammen 23 
Vi på Vanovo AB har fått i uppdrag av er styrelse att renovera era 
avloppsledningar som ligger i bottenplattan i källare. 
Renoveringen kommer att ske genom så kallad relining. Det 
betyder att man bygger upp nya rör inuti de gamla rörsystemen. 
Detta är en mycket snabbare och minst lika bra lösning som ett 
traditionellt stambyte då man byter alla rör till nya. 
Jobbet kommer att delas upp i etapper och ni kommer få löpande 
information under resans gång. Vi kommer behöva tillgång till 
vissa lokaler/lägenheter och garage för att jobba. 
Vi kommer att starta direkt efter semestern i er källare. Det 
kommer att göras ett par schaktgropar så ni kommer att höra 
bilningsarbete som ekar i källaren. Jobbet är uppdelat i tre etapper 
och den etapp vi jobbar i kommer att få avloppet helt avstängt. Det 
är oerhört viktigt att avlopp från kök, badrum och gäst wc inte 
används under tiden det är avstängt. Det kommer i så fall förstöra 
vårt arbete och det drar med sig stora extra kostnader för er som 
förening. Man kommer att lägga ut lappar som påminner er om att 
avloppet är avstängt. 
Det kommer att finnas en WC-bod att tillgå den tid ens avlopp är 
avstängt. Den kommer ni in i med er portnyckel. I boden finns det 
även dusch. Det är jätteviktigt att man låser boden efter sig så inga 
andra än föreningens medlemmar utnyttjar denna. 
  
Man kommer kunna vistas i källaren när vi jobbar men det 
kommer vara lite trängre att röra sig. Man kan behöva ta ett kliv 



över ett verktyg och man kan komma att behöva huka sig lite 
under en sladd för att komma fram. 
Killarna som är på plats talar svenska och bär en id-bricka som 
talar om vad han heter och att han jobbar på Vanovo AB, ni skall 
inte släppa in någon i era förråd eller lägenheter om denne inte kan 
legitimera sig. 
Vi vet att ett sådant här ingrepp kan kännas obekvämt och att det 
kommer störa er vardag, vi lovar att jobba på så fort vi bara kan 
för att störa er så lite som möjligt. 
Ni kan alltid ringa vår Projektledare Daniel Niklasson på 
0703-050639 om ni har frågor om vårt arbete. 
Med vänliga Hälsningar 
Vanovo AB


