
	  

	  

	  

Nyhetsbrev 28 november 2021 
	  

 

INFORMATION FRÅN ”VINDSGRUPPEN” 

Nu har vi fått en första tidsplan från ”Vindsgruppen i Sverige AB”, den sträcker sig från 21 
november 2021 t o m 29 april 2022. Se bilaga. 

 

OBS BESIKTNING AV ALLA LGH PÅ PLAN 5 DEN 6 DECEMBER 

En sprickbesiktning kommer att ske på plan 5. VIKTIGT: om du inte kan vara hemma den 
dagen mellan kl 8:00–13:00 lämna en nyckel till din lgh, märkt med lägenhetsnummer, i 
föreningens brevlåda (som sitter till höger om hissen på BV) innan kl 8:00 den 6e december. 

 

HISSEN KOMMER ATT VARA AVSTÄNGD 2022-01-05 TILL 2022-03-22 

Vi kommer inte ifrån avstängningen av hissen. Om det är svårt att bära matvaror t ex i 
trappan föreslår vi att du beställer hem, det finns ju flera bra alternativ.  

 

Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen 
e-post: brfstoren15@gmail.com 



	   	   2021-‐11-‐26	  

 
Information – Vindsprojekt  
 
Vad händer under Dec  
 

• 6/12 Från kl 08:00 till 13:00 Kommer vi utföra sprickbesiktning  

av alla lägenheter på plan 5 . 

Viktigt att ni kan vara hemma då annars måste ni lämna nyckel till 

styrelsen så vi kan komma in .  

• Arbete på vinden går enligt tidplan  

• Vi kommer arbeta i trapphuset med att dra upp nya stammar  

det kan förkomma störande ljud lite från och till fram till jul . 

 
Aktivitet Varaktighet Start Slut 
    Rivning	  av	  plåt	  samt	  ny	  papp	  ner	  till	  fotränna	  	   14	  dagar	   må	  21-‐11-‐22	   to	  21-‐12-‐09	  
Montering	  av	  ny	  plåt	  tak	  enligt	  ramhandling	  	   80	  dagar	   må	  22-‐01-‐10	   fr	  22-‐04-‐29	  
Arbete	  med	  slits	  från	  0	  upp	  till	  vind	  Trapphus	  	   14	  dagar	   må	  21-‐12-‐06	   to	  21-‐12-‐23	  
Anslutningar	  Källare	  el,vvs,	   60	  dagar	   må	  22-‐01-‐03	   fr	  22-‐03-‐25	  
Hiss	  Arbeten	  hiss	  avstängd	  	   55	  dagar	   on	  22-‐01-‐05	   ti	  22-‐03-‐22	  
Brandåtgärder	  trapphus	  	   20	  dagar	   må	  22-‐01-‐03	   fr	  22-‐01-‐28	  
	   	   	   	  	   	   	   	  

 

Angående hiss avstängning kan tyckas lång men med dom arbeten som 

skall göras så är det ett måste . 

 

 

 
 

Vindsgruppen i Sverige Ab , Drottninggatan 108  
113 60 Stockholm, Stockholm  

 
www.vindsgruppen.se 
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