Låt portinformationen sitta kvar. Då kan även dina grannar läsa den.
Vill du ha ett eget exemplar så går det att skriva ut via hemsidan.
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Uppdaterad information om rörarbetena
Som vi alla vet grävs det mycket i marken och styrelsen har även fattat ett
inriktningsbeslut om att genomföra stambyte. Här kommer lite uppdaterad
information.

Arbetet med att byta ut de markliggande rören kommer att pausas nu över
sommaren. Entreprenören avslutar sitt arbete nu och det görs en grovåterställning av marken. Tyvärr måste vi avvakta med asfaltering och planteringarna just nu, men det kommer att vara god framkomlighet och vi ska försöka göra det så fint som
möjligt.
En ny konsultfirma kommer att ta över arbetet med start nu i sommar. De kommer att börja med
projektering och göra en ny upphandling för de resterande sträckorna samt besiktiga det som
redan gjorts. Grävandet bör kunna återupptas i höst och vi kommer att göra färdigt arbetena så
snart som möjligt så att vi kan få igen våra fina innergårdar.
När det kommer till stambyte håller vi nu på att utvärdera den stam som bytts i M104 och åtgärda
ev. fel som omfattas av garanti. Styrelsen kommer troligtvis att påbörja en upphandling av konsultfirma för stambytet under hösten och därefter följer en ganska lång process med projektering, ritningar, upphandling av entreprenör, planering, medlemsinformation, extrastämma, och så vidare.
Just nu har vi ingen tidsplan på detta men vi återkommer så fort vi har mer info.
Vi i styrelsen är mycket måna om att dessa arbeten utförs med så hög kvalitet som möjligt samtidigt som vi håller kostnaderna nere. Vi beklagar att det drar ut lite på tiden och att det är lite
jobbigt med alla grävarbeten, men tyvärr har vi inget annat val än att byta rören.

Måndagsträffen har sommar stängt
Sista Måndagsträffen innan sommaren är 24 juni.
Måndagsträffen öppnar åter den 26 augusti klockan 18.30

Under semesterperioden hänvisar vi till felanmälan 08- 657 90 90.

Vi önskar alla en riktigt skön sommar
/Styrelsen

Info om föreningen finns också på www.sjotungan.se

