VIKTIG INFORMATION OM BYTE TILL
SÄKERHETSDÖRRAR
Nu är det äntligen dags att installera nya fina säkerhetsdörrar till alla lägenheter i föreningen.
Plötsligt händer det. Det mesta vad gäller leveranstider m.m. har varit osäkert under hela
förra året, men detta år börjar med en rivstart. Arbetet med själva dörrinstallationerna
kommer att påbörjas den 7 januari i uppgång 62, varefter arbetet kommer att fortskrida
under ungefär en vecka tills samtliga dörrar i 62:an är installerade. Därefter kommer arbetet att
påbörjas i uppgång 64. Hur snabbt arbetet fortskrider beror på vissa oförutsägbara faktorer
som kan fördröja arbetet, som framförallt har med husets konstruktion att göra.
Viktigt – läs samtliga punkter:
• För att ni inte ska behöva stanna hemma i onödan är det att föredra om ni lämnar en
lägenhetsnyckel till Henrik Wallberg som är ledamot i styrelsen och bor i uppgång
68 A våning 4. Henrik behöver nyckeln senast den 5 januari (gäller både uppgång 62
och 64). Märk nyckeln med lägenhetsnummer! Om ni inte vill lämna ut någon
lägenhetsnyckel måste ni vara hemma de dagar som dörren kan komma att bytas ut, se
även nästa punkt.
• Vilken dag din dörr kan komma att bytas vet montörerna först när de har monterat
några dörrar och vet hur arbetet kan förväntas fortskrida. Vi kan alltså inte redan nu i
detta skede meddela exakt vilken dag just din dörr kommer att bytas. I takt med att
arbetet fortskrider i uppgång 62 kommer vi genom anslag i uppgång 64 kunna
meddela närmare när arbetet kommer att inledas där.
• Ni som lägenhetsinnehavare måste se till att montörerna har fri tillgång till
lägenhetsdörren och en del av hallen närmast innanför dörren. Ta undan skohyllor,
klädesplagg etc. Ni behöver dock inte montera ner hatthyllor.
• När dörrarna är monterade: Om ni är hemma överlämnas fyra lägenhetsnycklar till
varje lägenhet. Är ni inte hemma kommer nycklarna att läggas i er postbox, till vilken
ni får nycklar tillsammans med detta meddelande. (Låscylindrarna i postboxarna
kommer i ett senare skede att bytas ut så att ni fortsättningsvis kan använda er
lägenhetsnyckel även till postboxen).
• Föreningens projektledare, styrelseledamoten Henrik Wallberg, sköter
kommunikationen med Komidoor AB.
För att detta projekt ska kunna genomföras ber vi er att samarbeta och visa förståelse
för att vissa moment kan ta både kortare och längre tid än förväntat. Låt montörerna
sköta sitt jobb och rikta i stället frågor och synpunkter till styrelsen. Samtliga
inblandade i styrelsen och Komidoor AB gör sitt yttersta för att detta ska gå så
smidigt som möjligt och att alla medlemmar ska vara nöjda med de nya dörrarna.
Med vänlig hälsning, /Styrelsen och Komidoor AB

