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Till dig som kommer att beröras av stambyte – fas 1
Nu är anbudsförfarandet för stambytet i port 15 klart, och vi kan därmed sätta igång med
arbetet att åtgärda den mest akuta stammen i föreningen. Vi hoppas att själva renoveringen
i de åtta lägenheter som berörs ska kunna starta om ca en månad, och arbetet beräknas ta
ca tre månader.
Ett stambyte är alltid en påfrestande process, och för den som har möjlighet att tillfälligt bo
någon annanstans kan det vara att föredra, åtminstone under delar av renoveringen. Men
den möjligheten har naturligtvis inte alla, och vi vill därför självklart göra vad vi kan för att
perioden med stambytet ska ske så smidigt det bara går för de boende.

Informationsmöte
För att alla ska kunna känna sig helt införstådda och trygga med hur hela processen kommer
att gå till innan vi påbörjar arbetet bjuder vi in till ett möte.
Föreningens projektledare Lennart Peterson och Robert Lifvendahl från Akutrör (som är de
som kommer att utföra arbetet) kommer att informera och svara på frågor om hur själva
stambytet går till, hur det påverkar dig som boende och hur vi smittskyddsanpassar arbetet
på grund av Covid-19. Även representanter från styrelsen kommer att vara närvarande. Vår
målsättning är att vi tillsammans ska hitta så bra lösningar som möjligt för alla inblandade.
När: Måndagen den 12:e april kl 18.00.
Var: Utomhus, utanför föreningslokalen. Vi ordnar sittplatser.
(Skulle vädret helt omöjliggöra att mötet hålls utomhus hittar vi en lösning där och då
beroende på hur många som är närvarande.)
Om du inte har möjlighet att närvara på mötet vill vi att du skyndsamt kontaktar styrelsen så
att vi kan komma överens om en annan tidpunkt att ses eller talas vid. Det är jätteviktigt att
alla som bor i de lägenheter som berörs är välinformerade och har kunnat förbereda sig så
bra som möjligt.
Kontakt
Du når styrelsen på info@brfalphyddan.se eller 0730-926 749.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Alphyddan

