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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Rörutbytet–1

Arbetet med att lägga om rören i mark går - trots den hårda vintern snabbt framåt och entreprenören ligger närmare två månader före sin
ursprungliga tidsplan. Del- och förbesiktningar visar att arbetet håller en
mycket hög kvalitet.

Rörutbytet–2

Vår nya rörentreprenör MTB har nu kommit fram till den sträckan som
HSB:s entreprenör, EMAB, gjorde i etapp 1. Tyvärr har denna sträcka
visat sig vara undermåligt utförd och en större teknisk utredning har visat
att sträckan tyvärr måste göras om i sin helhet. Styrelsen och dess
konsulter för en dialog med EMAB i syfte att nå en uppgörelse om vem
som ska bekosta omläggningen av sträckan. Man för även en dialog med
HSB om deras ansvar som projektör och projektledare av denna etapp.
Under dialogen måste etappen tyvärr stå uppgrävd eftersom den gamla
entreprenören måste ges rätt att utföra felavhjälpande åtgärder, men vi
kommer att göra klart sträckan och ”fylla igen gropen” så snart
det bara går.

Det dammar i källarna

Det pågår även arbeten i källarna, samtidigt som rörutbytet.
Man borrar och bilar för att installera nya rör och det dammar en hel del.
Så täck in dina saker du är extra rädd om och gör det ordentligt.

Markåterställning

En landskapsarkitekt håller på att färdigställa en gestaltning och skiss
över hur markåterställningen kan se ut. På grund av vintern fick vi tyvärr
skjuta på markåterställningen några månader, men vi hoppas kunna ta
fram och gå ut med ett förfrågningsunderlag inom kort. Ambitionen är att
innergårdarna inte bara ska återfå sin forna glans utan även bli ännu
finare och ännu trevligare för oss som bor i Sjötungan.
/Styrelsen
Info om föreningen finns också på www.sjotungan.se

