
Sida 1 av 2 
 

Sergels väg 9 2017-03-01 

GÖTA-INFO NR 1 

Information ang nya källarförråd 

Nu drar vi igång Göta-projektet och första steget är att bygga nya källarförråd. 

Vi kommer löpande informera om tidplaner för de olika delarna, förväntade störningar och 

annan relevant information. På anslagstavlan i postrummet kommer det finnas information i 

form av ritningar, tidplaner etc samt detta infoblad ”Göta-Info” som kommer distribueras 

löpande i postfack och via mail till de som lämnat mailadress till styrelsen. Informationen 

kommer även finnas på vår hemsida brfstjarnehus3.se  

Söndagen den 19 mars ska samtliga källarförråd vara tömda. 

Källarförråd med nummer; 83, 57, 58, 59, 60 kommer vara kvar i befintligt skick. Ni som har 

dessa förråd rekommenderar vi att täcka era saker då det med stor sannolikhet kommer att 

damma in i förråden. 

Vad ska göras i källaren? 

Måndagen den 20 mars kommer entreprenören börja riva källarförråden. Den befintliga 

träinredningen rivs ut, strömbrytare till belysning flyttas, lampor flyttas och eventuellt andra 

installationer flyttas om de hamnar olämpligt, befintliga källarväggar målas och slutligen 

monteras nya förrådsväggar. (Bilder på dessa kommer finnas i postrummet i början av april.)  

Nya dörrhål i källargången kommer sågas upp i väggen mot garaget. Nya dörrar ska 

monteras. Vägg ska muras upp i garaget, se ritning i postrummet. Mer information om 

arbetena i garaget kommer och vissa garageplatser kommer stängas av och provisoriska 

platser kommer erbjudas. 

Gammal ventilation i garaget kommer rivas och ny kommer monteras. 

Provisorisk cykelparkering kommer finnas i garaget på anvisad plats. (se ritning) 

Det kommer damma, ryka och bullra en hel del och källargången kommer bitvis vara 

avstängd under dagtid. 

När får jag mitt nya källarförråd? 

Mitten av april räknar vi med att de första förråden kommer vara klara för att tas i bruk. 

Hur stort blir mitt nya källarförråd? 

De nya källarförråden kommer märkas med lägenhetsnummer och storlek på förråd fördelas 

enligt vilken storlek på lägenhet man har.  

När ska jag tömma mitt vindsförråd? 

Information och tider om vindsförråden återkommer vi med i nästa Göta-info men förbered 

er så mycket det går med att rensa så att det blir så enkelt som möjligt att tömma.  



Sida 2 av 2 
 

Slutligen 

Vi behöver nu alla hjälpas åt att hålla reda på tider, ha tålamod för att det kan upplevas som 

bullrigt och dammigt i vårt hus. Vi uppmanar er att komma till de informationsmöten vi i 

styrelsen bjuder in till. 

Vill du ha denna 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 

Styrelsen Brf Stjärnehus 3 
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