BRF LILJAN TYRESÖ BALKONGER 2019
Arbetet utförs enligt följande;
En balkong utförs i taget! Arbetet startar upp 13 maj med etablering & beroende på väder etc
uppskattas arbetet vara helt klart & avetablerat 30/8. Tidsplanen är en uppskattad tidsplan &
beror självklart på väder & vind. Vid kraftigt regn ställs dagligt arbete in, pga maskiner etc går
sönder. Vid extrem värme förlängs arbetstiden då tempot försämras! Men vi utgår från en bra
sommar.
Normala arbetstider är mån-fred 0700-1830. Eventuella helgarbeten utförs lör-sön 1000-1700.
Eventuellt beroende på vädret kan även helgarbete förekomma. Helgarbete utförs om veckans
jobb blivit förskjutet, detta för att försöka hinna med den tid som eventuellt blivit försenat! Röda
dagar är vi ej på plats.
Bvf gruppen kommer att avisera via lapp på dörren 5 dagar innan arbetet påbörjas. Viktigt att
ALLT på balkongen tas bort.
Arbetet startar upp 13 maj med etablering. Första balkongen startar upp 14 maj.
Vi har delat upp arbetet i 6 områden.
Område 1:Vidablicksvägen 78-40 Start 14 maj Beräknas vara klart 10/6.
Start med Vidablicksvägen 78 14 maj. Varje balkong är beräknat att ta 2 dagar Vidablicksvägen
40 beräknas vara vara klar 10/6.
Område 2:Vidablicksvägen 36-2 Start 11/6 Beräknas vara klart 5/7
Start med Vidablicksvägen 36 11/6. Varje balkong är beräknat att ta 2 dagar. Vidablicksvägen 2
beräknas vara klar 5/7.
Område 3: Bansjövägen 22-16 Start 8/7 Beräknas vara klart 12/7
Start med Bansjövägen 22 & 16 då detta är en dubbelbalkong. Arbetet beräknas ta 4 dagar.
Bansjövägen 22-16 är beräknat att vara klart 12/7.
Område 4:Liljegränd 13-27 Start 15/7 Beräknas vara klart 24/7
Start med Liljegränd 13 15/7. Varje balkong beräknas ta 2 dagar. Liljegränd 27 beräknas vara
klart 24/7.
Område 5: Liljegränd 18-42 Start 25/7 Beräknas vara klart 21/8
Start med Liljegränd 18 25/7. Varje Balkong beräknas ta 2 dagar. Liljegränd 42 beräknas vara
klart 21/8.
Område 6:Liljegränd 10-16 Start 22/8 Beräknas vara klart 28/8
Start med Liljegränd 10 22/8. Varje Balkong beräknas ta 1 dag. Liljegränd 16 beräknas vara
klart 28/8.
AVETABLERING 29/8-30/8

