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Styrelsen informerar: 
Start av tak- och hissprojekt samt påverkan 

på parkeringsplatser och garage initialt  
 

Som styrelsen tidigare informerat står vi nu inför start av hiss- och takprojekt på våra 

två hus. Arbetet kommer starta med etablering av arbetsbodar måndagen den 13 juli.  

Vår tomt kommer vara en byggarbetsplats under hela vinterhalvåret tom ca april 

nästa år och vi kommer alla påverkas på det ena eller andra sättet. Flera av de ytor vi 

är vana att vistas på kommer inte kunna nyttjas då de kommer vara upptas av 

arbetsbodar, containrar och uppsamlingsytor för byggnadsmaterial mm.  

I samband med takprojektet kommer även byggnadsställningar byggas runt våra 

huskroppar. För garagen innebär det att bilar ej får köras in/ut då byggnadsställning 

är på plats pga att det då är risk för skador på byggnadsställningens funktion vilket i 

sin tur innebär risk för olyckor och personskador.  

Det går ej heller att garantera att garaget kan tillträdas under byggnadstiden vilket 

beror på var byggnadsställningen hamnar framför respektive garagedörr. Planera 

därför för att du ej kan använda garaget under byggtiden. 

På högsta våningen kommer även väderskydd byggas som en mössa på våra hus 

varvid balkongdörrar och vissa fönster inte kan öppnas. På övriga våningar sker ingen 

inbyggnad utan det är enbart byggställning monterad mot fasaderna. 

En bygghiss per huskropp kommer också byggas som kan komma att påverka utsikt 

och öppningsmöjlighet vissa fönster och balkonger. Vi återkommer om detta längre 

fram. 

Vi benämner huskropparna hus A för port 30-34 och hus B för port 26-28. 

Takrenoveringen görs i två etapper enligt följande: OBS! Vilken del av hus A som 

påbörjas är förändrad sen senaste informationen. Nedanstående gäller!  

• Etapp 1 innebär halva hus A, port 32-34 (mot skogen) och hus B 

• Etapp 2 innebär andra halvan av hus A, port 30-32  

Hissprojektet görs i tre steg med start vecka 33 vilket informerats om tidigare. 
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Påverkan på p-platser och garage: 

Vänligen observera att följande information gäller vid uppstart av projektet och att 

ytterligare p-platser kan komma att påverkas under projektets gång varvid 

information kommer att gå ut om detta. 

Parkeringsplatser på framsidan av hus A påverkas enligt följande: 

• Plats 21-26 kan ej nyttjas under tiden vecka 29 2020 tom vecka 17 2021 

• Plats 15-20, 27-32 kan ej nyttjas under tiden vecka 32 2020 tom vecka 17 2021 

Garage påverkas enligt följande: Nu uppdaterad info vilka garage som berörs och när! 

• Garage etapp 1 (garage nr 11-23) kan ej nyttjas under tiden vecka 32-52 2020  

• Garage etapp 2 (garage 1-10) kan ej nyttjas under tiden vecka 49 2020 tom 

vecka 17 2021 

Styrelsen kommer snarast (v27) med särskild information till medlemmar som berörs 

och informera om alternativ parkeringsmöjlighet som kan erbjudas. 

Bild – Översikt Plan: 

 

       OBS - planen kan behöva justeras ifall förutsättningar i projekten förändras! 

Att byta tak och hissar är en förutsättning att vår fastighet skall fungera och vara 

hållbar över tid. Vi får ha det i åtanke när det stundtals känns som vi bor på en 

byggarbetsplats. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

P-platser och Garage: hur de påverkas under byggtiden            

Vecka 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Projekt:

Hissprojekt Hus B (26-28)

Hissprojekt Hus A (30-32)

Hissprojekt Hus A (34)

Takprojekt Hus A:1 (delen mot skogen)

Takprojekt Hus A:2 (delen mot hus B)

Takprojekt Hus B (26-28)

Påverkan:

P-plats 21-26

P-plats 15-20

P-plats 27-32

Garage etapp 1 *)

Garage etapp 2 *)

*) Exakt vilka garage fastställs = P-plats/Garage kan ej nyttjas 

senast 26 juni

2020 2021


