Solna, 2012-08-13

Byte av elnät
Föreningen har valt att få delar av fastighetens och medlemmarnas installationer
utbytta av BL Design AB.
BL Design AB har mångårig erfarenhet av dessa arbeten och har under lång tid
även arbetat med s.k. stambytesjobb åt diverse föreningar. Detta sker oftast
genom byggentreprenörer, eller direkt gentemot föreningarna. I detta fall är vår
beställare Er förening, varför vi nu jobbar direkt mot Er som medlemmar.
De jobb som nu kommer att ske, är utbyte av era huvudledningar samt centraler
(proppskåp) inom samtliga lägenheter där de nya centralerna är 3-fas.
Vidare så kommer vi även att byta ut era trapp- och källarbelysningar, samt
armaturer över övriga fastighetsutgångar. Befintliga servicecentraler samt
fastighetscentraler etc. kommer även att bytas till nya av driftsäkrare modell.
Bifogat ser ni en tidsplan, när vi ämnar påbörja dessa arbeten.
Vår ledande montör Patrik Wallin kommer att finnas tillgänglig med att sätta sig
in i jobbet och anskaffa material etc. från vecka 36.
Installationsarbete kommer att påbörjas i Järnlundsvägen 31 och 33 under vecka
38.
Närmare information när det blir dags för din trappuppgång kommer ca.1 vecka
innan vi går in i respektive trapphus.
När det gäller nycklar så är det av absolut största vikt att dessa läggs i er
nyckeltub dagen för installation alternativt om Ni stannar hemma
installationsdagen (eller lämnar nyckeln till grannen som kan släppa in
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montörerna – meddela i sådana fall montören om vilken granne som har just era
nycklar).
Installationerna kommer att genomföras veckodagar mellan kl. 07:00 – 16:00.
Om montör inte får åtkomst till lägenheten installationsdagen kommer aktuella
lägenheten att förbli 1-fas och bytas till 3-fas vid senare tillfälle. Detta medför
en extrakostnad som lägenhetsinnehavaren kommer faktureras om 2.000:-.
I samband med installationen finns det möjlighet att beställa extra vägguttag
eller 3-fas dragning till spisen. Mer information om detta (och priser) kommer
ca. 1 vecka innan det blir dags för din trappuppgång.
Ev. ROT-avdrag kan endast göras om dessa arbeten överskrider 8 tim alt. tas en
extra ”administrationskostnad” ut på 550:- för vardera lgh som beställt
extraarbeten..
Vi hoppas att ni skall trivas med oss, och besvarar gärna era frågor i ärendet.
Tommy Sundberg 08-730 43 37 (Projektledare, behörighetsansvarig)
Patrik Wallin
070-720 13 39 (Ledande montör på plats)
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