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Tappvattenprojektet går in i en ny fas: upphandlingen klar!

1). Entreprenadkontraktet undertecknat!
Nu har styrelsen valt entreprenör efter en noggrann anbudsprocess.
Entreprenadkontraktet har nyligen undertecknats med det vinnande
företaget Nordisk VVS-Teknik AB (NVVS). Företaget kommer att sätta igång
med det konkreta planeringsarbetet för de nya tappvattenledningarna
redan nu i maj månad så att själva byggprocessen, som tidigare meddelats,
kan inledas i augusti månad. Med början i uppgång 40, och därefter
uppgångarna 42, 44 och 46, och sen följer 30-huset.
2). Företaget Nordisk VVS kontaktar och besöker alla boende
Nordisk VVS kommer inom kort börja att kontakta alla boende för
platsbesök i varje lägenhet och närmare information om exakt hur arbetet
kommer att utföras. Styrelsen återkommer också med mer information
inom kort om hela processen.
3). Smartare dragning av de nya vattenledningarna förenklar för alla
boende
En mycket god nyhet är att vi tillsammans med företaget har funnit ett
smidigt sätt att dra de nya varm- och kallvattenledningarna via och från
trapphusen in till varje lägenhet (kök och badrum/toaletter), istället för att
gå via de gamla köksschakten. Detta innebär flera fördelar för alla boende,
bl.a.:
 Mycket mindre ingrepp behövs i köken än vad som angetts tidigare.
 Kortare arbetstid i varje lägenhet.
 Kortare avstängning av vattnet till lägenheterna under
byggprocessen.
 Den totala projekttiden blir kortare än tidigare beräknat.
 Genom att använda sig av trapphusen blir kostnaderna lägre än om
man använder de gamla köksschakten.
Varning för falska poliser som ringer på och vill göra besök i lägenheten!
På förekommen anledning vill styrelsen varna för att det just nu finns
bedrägliga personer som ringer upp boende, särskilt äldre personer, och
utger sig för att vara från polisen, och säger att det inträffat något som gör
att de behöver kolla upp något i den boendes lägenhet.
Tro aldrig på sådana uppringningar, hänvisa istället till föreningens
förvaltare Lars Carlsson och släpp inte in eller öppna dörren för dessa falska
personer!
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