
                                                                                                                                        

 

 

  

Viktig information 
 

Absolut senast Torsdag 2018-03-01 måste ni ha tömt era balkonger / 

uteplatser på alla personliga tillhörigheter. Vi kommer påbörja marksugningen 
samt resningen utav ställningen  kring huskroppen inför renoveringsarbetena 
under mars / april månad. 

 

Ingen hemma ? 

Om ni själva inte kan vara på plats när vi ska besöka er så går det att antingen 
lämna nycklarna till någon i er styrelsen alt, Ställa dörren i serviceläget.  

 

Medlemmar som har extralås (polislås) och inte är hemma lås inte polislåset!  

Om man ändå vill låsa sitt polislås så måste styrelsen ha tillgång till nyckeln 
under aviserade dagar för tillträden. 

 

Respektive medlem har ansvar att ta bort på balkongerna så att hantverkarna 
kan genomföra den planerade synen samt arbetena på balkongen.   

 

 

Nedan så ser ni vår tidsplan för våra besök i er lägenhet.  

Det är viktigt att vi får tillträden under de två aviserade datumen och tider för 
att vi ska kunna utföra vårt förberedande arbete.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

JM AB 

 

 



                                                                                                                                        

 

 

Dessa tider berör försyn av era lägenheter då vi dokumenterar eventuella skador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dessa tider berör demontering av inglasningar och montering av förvaringslådor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägenhet Vecka dag Tid 

5111 v9 Torsdag 07.30-11:00 

5112 v9 Torsdag 07.30-11:00 

5121 v9 Torsdag 07.30-11:00 

5122 v9 Torsdag 07.30-11:00 

5123 v9 Torsdag 07.30-11:00 

5131 v9 Torsdag 07.30-11:00 

5132 v9 Torsdag 07.30-11:00 

5133 v9 Torsdag 07.30-11:00 

5141 v9 Torsdag 12:00-16:00 

5142 v9 Torsdag 12:00-16:00 

5143 v9 Torsdag 12:00-16:00 

5151 v9 Torsdag 12:00-16:00 

5152 v9 Torsdag 12:00-16:00 

5153 v9 Torsdag 12:00-16:00 

5161 v9 Torsdag 12:00-16:00 

5162 v9 Torsdag 12:00-16:00 

5163 v9 Torsdag 12:00-16:00 

Lägenhet Vecka dag Tid 

5111 v10 måndag-tisdag  07:30-17:00 

5112 v10 måndag-tisdag  07:30-17:00 

5121 v10 måndag-tisdag  07:30-17:00 

5122 v10 måndag-tisdag  07:30-17:00 

5123 V10 tisdag-onsdag 07:30-17:00 

5131 V10 tisdag-onsdag 07:30-17:00 

5132 V10 tisdag-onsdag 07:30-17:00 

5133 V10 tisdag-onsdag 07:30-17:00 

5141 V10 onsdag-torsdag 07:30-17:00 

5142 V10 onsdag-torsdag 07:30-17:00 

5143 V10 onsdag-torsdag 07:30-17:00 

5151 V10 onsdag-torsdag 07:30-17:00 

5152 v10 torsdag-fredag 07:30-17:00 

5153 v10 torsdag-fredag 07:30-17:00 

5161 v10 torsdag-fredag 07:30-17:00 

5162 v10 torsdag-fredag 07:30-17:00 

5163 v10 torsdag-fredag 07:30-17:00 


