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Sergels väg 9 2017-12-27 

GÖTA-INFO NR 7 
Vindslägenheterna 

Nu är vi i slutskedet av de nya lägenheterna. Köksinredningen monteras, 
bänkskivorna sätts  på plats och väggarna kaklas. Golvet i hallarna ska jämnas till 
för att kunna lägga klinker. Det målas här och var och diverse installationer 
färdigställs. Det är med andra ord mycket logistik och allt måste göras i rätt 
ordning för att komma på plats. 

Färdigställande av köken är ett av det sista större momentet i lägenheterna. 
Slutbesiktning av lägenheterna kommer ske i slutet av januari och därefter kommer 
det anordnas  visning av lägenheterna för de medlemmar som är intresserade. 

Koppartaket 

Ni som bor i A trappan har säkert hört ett ganska ihärdigt bankande i huset. Det är 
plåtslagarna som hamrar ihop kopparplåtarna på vårt tak. De ca 40 cm breda raka 
kopparlängderna har man monterat ihop i ca 1,5 meter långa skivor i verkstaden. 
Längderna fäst i taket och sen böjer man och hamrar ihop dessa längderna med 
varandra  på plats. De delar av taket som är välvt får man forma och montera ihop 
på plats. Ett riktigt hantverk.  Detta arbete är också i slutskedet och kommer 
slutbesiktigas i början av januari. 

Källaren 

Nya dörrar från trapphusen till källaren kommer monteras och detta kommer 
innebära oväsen och damm då de befintliga dörrkarmarna måste bilas bort. Detta 
arbetet kommer ske v 1 och 2.  Även en del andra dörrar i källargången kommer 
bytas till nya t ex in till förrådsutrymmena  m m,  därefter målas källaren. Golvet i 
källargången kommer behandlas och då måste vi stänga av källaren ca ett dygn. 
Detta arbete beräknar vi utföras i slutet av januari. Vi återkommer med 
informationen om när vi måste stänga källargången  pga golvbehandlingen.  
Taggsystem kommer att installeras till dörrarna mellan trapphus och källargången 
samt garagepassagen och eventuellt till andra dörrar i källaren. 

Ställningen 

När allt arbete är klart på taket börjar ställningen monteras ner. Det är inte mycket 
kvar så vi hoppas att de kommer påbörja detta arbete efter nyårshelgen vecka 1 
med viss reservation för vädret. 

Återställande av skador  

Vi har tyvärr fått skador anmälda i vissa lägenheter under arbetenas gång. Dessa 
skador lagar och återställer Otto Magnusson Bygg AB. Återställande av dessa 
kommer ske i slutet av januari beroende på vilken typ av skada. 

Slutligen 
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Vi fortsätter att uppmana alla att ha tålamod för att det är bullrigt och dammigt i 
och utanför 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. Kom gärna när vi har Öppet Styrelserum om du 
har fler frågor. 

 (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.) 

God Fortsättning och Gott Nytt År!! 

Styrelsen Brf Stjärnehus 3
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