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Sergels väg 9 2017-07-07 

GÖTA-INFO NR 5 

Fasaden 

Arbetet med fogarna i fasaden är nu i slutfasen. Fasaden mot gården är klar, mot gatan är 

det i slutskedet.  Sista tvätten av fasaden mot gatan sker under v 27 och v28.  Arbetet med 

mosaiken på gavlarna kommer pågå v 27 och v 28. 

Balkongtak och balkongvägg kommer att målas under vecka 27-29. Balkongfronterna 

kommer att börja återmonteras v 28, med start på fasaden mot gården och avslutas på 

framsida. 

Därefter är det dags att montera ner ställningen. De börjar montera ner v 30-31  utmed 

gården. 

Det är olagligt att vistas på ställningarna då det är en arbetsplats. Det kommer sättas upp fler 

skyltar på ställningarna och arbetsområdet som avvisar folk. Ser ni och hör att det är 

obehöriga på ställningarna så ber vi er säga till och hjälper inte det så uppmanare vi er att 

ringa polisen. 

Fönsterputs kommer att göras utvändigt.  

Angående vind(insyn)skydd och markiser på balkongerna så kommer det information om 

detta senare. 

När väl ställningen är nermonterad kommer marken runt huset att städas av. 

Vinden 

Takarbetena pågår för fullt. Det sågas upp delar av taket för takterrasserna, ventilations- och 

rörinstallationer monteras på taket. Nya takluckor och gångar för åtkomst till 

ventilationsaggregaten monteras och takbryggor för taksäkerheten. Vi kommer även 

montera värmekablar i hängrännor och stuprör för att förhindra att istappar bildas vid 

hängrännor och att det blir stopp i stuprör när vintern slår till med tö och frost. 

Arbetena med vindslägenheterna är igång. Uppsågning av stråk för rörledningar är gjorda 

och denna veckan (v 27 )har golvet på  piskbalkongernas huggits upp vilket innebär en del 

oljud. I de gamla sopnedkasten kommer rör för vatten till vindslägenheterna att monteras. 

Arbetena med att bygga vindslägenheterna är igång och många arbeten är beroende av att 

de utförs i rätt ordning. Rörmokaren ska kunna lägga sina rör innan man gjuter igen golvet. 

Golvet måste vara klart innan man bygger väggar, väggarna måste vara på plats innan 

elektrikern kan montera sina elrör osv. Som ni förstår kan det hända att oförutsedda saker 

sker som gör att det kan bli förseningar som behöver jobbas ikapp. Därför kan det behövas 

att man arbetar lite längre någon dag. Bygghissen kommer då att användas fram till kl 20.00.  
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Till er som bor på plan 7 och 8 

Det värsta bullret med att såga upp bjälklaget är nu klart. Nu kommer det vara en annan typ 
av buller. 

Har ni frågor eller funderingar så hör av er till styrelsen! 

 

Slutligen 

Vi fortsätter att uppmana alla att ha tålamod för att det är bullrigt och dammigt i vårt hus. Vi 

vill även uppmana att se till att stänga ytterdörrar och trapphusdörrar ordentligt efter kl 16. 

Stäng även dörrarna till tvättstugorna så minskar nedsmutsningen där inne.  

 (Vill du ha framtida infon via mail så maila till brfstjarnehus3@gmail.com och skriv ditt namn 

och lägenhetsnummer och gärna ett telefonnummer vi kan nå dig på.) 

Bästa hälsningar och trevlig helg! 

Styrelsen Brf Stjärnehus 3 
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