Arbetet med relining närmar sig och styrelsen vill
därför komplettera och uppdatera den information
som tidigare har gått ut.
Olika delar av huset kommer, som vi har informerat tidigare, att
påverkas under olika tider.
Avloppen kommer då att vara obrukbara och det är förstås en
olägenhet då toaletter, duschar eller annat rinnande vatten inte kan
användas under den tid som den egna lägenheten berörs.
Observera att diskmaskin och tvättmaskin kopplat till
avstängt avlopp inte heller kan användas under
avstängningen.
Dusch- och toalettbod med två kompletta badrum kommer att
finnas tillgänglig, troligtvis placerad vid vändplanen utanför Lilla
Erstagatan 6. Vi kommer även att ställa bajamajor på gården och
att ge en möjlighet att få en så kallad skogstoa i lägenheten,
framför allt till dem som har problem med rörlighet eller liknande.
Anmälan om intresse av att få en skogstoa till lägenheten görs
till mailadress: styrelsen@stammen23. Mail märks ”Skogstoa”
Vi vill återigen påpeka att skogstoa framför allt är för personer
som har särskilt behov av en sådan.
Varje skogstoa innebär en kostnad som alla medlemmar får var
med och dela på.
Ett självklart tips är att, om möjligt, bo någon annanstans
under den tid den egna lägenheten påverkas.
Etapp 1 (v 32-33): Påverkar vissa boende på Stigbergsgatan 32 B
och vissa boende på Lilla Erstagatan.
Etapp 2: (v 34-36) Påverkar vissa boende på Lilla Erstagatan.
Etapp 3: (v 37-39) påverkar boende på Stigbergsgatan 32A.

Lista som visar vilka lägenheter som påverkas under
respektive period bifogas.
Tvättstugan ingår i etapp 2 och kommer således att vara
avstängd under v 34-36
OBS! Cykelrummet på Lilla Erstagatan måste tömmas på
cyklar till v 32. Rummet ska sedan vara tomt under hela
arbetet eller till annan information kommer.
Cyklar tas upp i lägenheten eller i eget förråd, alternativt parkeras
på gården om de kan ställas så att de inte är i vägen. De cyklar
som hänger på krokar kan vara kvar men golvet måste vara helt
fritt.
Cyklar som lämnas kvar på krokar riskerar att bli dammiga då
bilningsarbeten görs i golvet.
Vi vill trycka hårt på vikten av att inget vatten spolas i
berörda avloppsledningar.
Varje sådant misstag kommer att leda till förseningar och
ökade kostnader för föreningen.
Information från entreprenören (Vanovo) bifogas, liksom
”stoppskyltar” som ska placeras i diskho, handfat, badkar,
dusch och toalett för att minimera risken att glömma.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

