Hej igen!
Bifogar pdf från Tepac där det framgår när de olika etapperna kommer starta och när de planeras vara
klara. Det blir fyra etapper med start i -01 lägenheterna. -01 lgh är alltså alla lägenheter som slutar på -01,
tex 1001, 1101 osv. Om du är osäker så står lägenhetsnumret ovanför ytterdörren.

Den 29/8 kl 07.30 blir det en informationsträff. Vi planerar att vara på innergården
och är det väldigt dåligt väder får vi lösa det då. Tanken med informationsträffen är att man ska få ställa
allmänna frågor och kan man inte närvara går det bra att maila frågor till mig. Jag kommer sammanställa
dessa och be Tepac svara för att sen delge er alla. Vi kommer också föra anteckningar på
informationsträffen som alla ska få ta del av.
Ca 2 veckor innan etappstart i respektive stam och lägenhet är det möjligt att boka ett möte med
Tepac hemma hos sig. Då kan man diskutera individuella önskemål, om man vill passa på att
renovera/byta ut något osv. De har kontakt med snickare och övriga hanverkare så att man kan få en offert
från dem. Detta gäller tillval och bekostas av varje enskild medlem! De kommer återställa till hur det såg ut
innan i den mån det går med ursprungliga skåp, diskbänk, blandare etc. kostnadsfritt. Om något går sönder
kommer det ersättas med standardval. Vit färg kommer användas om man inte fixar färg själv eller ger dem
färgkoden.
Eftersom det snart är dax kan -01 lägenheterna och -02/-03 lägenheterna (som är etapp2) redan nu boka
ett möte med Tepac via mail: fredrik@tepac.se eller 08-7753076. Samma kontaktuppgifter gäller vid
frågor under enteprenaden. Ytterligare två personer kommer finnas på plats - arbetsledare och en
projektledare, kontaktuppgifter till dem kommer.
Vecka 35 kommer de börja täcka in trapphuset med plast.
Plast, tejp och skyddsmeterial kommer delas ut I samband med cylinderbytet/låsbytet som kommer ske
fredagen innan etappstart.
I samband med stambytet kan det vara värt att veta att vi har fått anmärkningar vid OVK-besiktningen
(Obligatorisk ventilationskontroll) i en del kök. Jag bifogar det protokollet också. Om man finner att ens
lägenhet har anmärkningar så är man skyldig att åtgärda detta. I samband med köksrenoveringen kanske?!
Ta upp detta med Tepac på tillvalsmötet eller om ni kan lösa det på egen hand. Ny kontrol kommer ske. I
protokollet så är det sida 4, System 03 som avses. Punkt 2.8+3.9+3.7 är där vi fått anmärkningar. Således
ganska många lägenheter vars köksfläktar/ventilation som på ett eller annat sätt berörs.
Det var allt för den här gången!
Styrelsen genom Johanna

