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Nu tar vi en liten paus från allt byggande, grävande och div upprustningar
och önskar alla boende en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Men…. vi drar snart i gång igen!
Renovering stora tvättstugan
Renoveringen av stora tvättstugan påbörjas den 10 januari och beräknas vara klart i början av mars.
Tänk på att planera tvättider och använda bokningscylindrar då alla ska samsas om den lilla
tvättstugan i ca 6 veckor.

Dränering
Resterande dräneringsarbete (på västra sidan och kortsidor) påbörjas i februari, lite beroende på
väder, dock senast vecka 9. Arbetet beräknas ta cirka 12 veckor.

Övernattningslägenheten
Övernattningslägenheten har nu uppgraderats med både TV och bredband. Snart är den dessutom
nyrenoverad och fräsch. Och med anledning av den kommande renoveringen är det endast möjligt
att boka lägenheten fram till och med vecka 6. Från och med vecka 7 är den stängd i ca 2 månader.

Digitalt bokningssystem & info-tavlor
I samband med att stora tvättstugan är färdigrenoverad installeras även ett digitalt bokningssystem
för båda tvättstugorna och för övernattningslägenheten. Då kommer även digitala
informationstavlor att sättas upp i trapphuset på båda sidor. Mer information om detta kommer i
februari.

Cykelrum 1
Det inre cykelrummet är nu färdigställt och kan åter tas i bruk. Under eftermiddagen den 23
december påbörjar vi löpande återplacering av cyklar som Vi kommer att flytta tillbaka cyklar
löpande, med början under eftermiddagen den 23 december.

Cykelrum 2
Det yttre cykelrummet (med ingång på utsidan) är tänkt främst för de som cyklar ofta/dagligen.

Nya portar
Arbetet med att byta till nya portar och entrépartier kommer att påbörjas i slutet av april. Mer
information och exakta datum kommer senare.

Målning av tak
Det är också dags att måla om taket. I samband med takmålningen passar vi
också på att få elvärme installerat i stuprören. Arbetet påbörjas under våren,
omkring april-maj. Mer information och datum kommer så småningom.
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