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Viktig information till samtliga medlemmar på 18 H  
 
Det pågående arbetet med renovering av avloppsstammar har till stora delar 
genomförts. I trappuppgången 18 H kvarstår sprayrelining av avloppsrören.  
 
Sprayrelining innebär att allt reliningsarbete säkerställs och att framtida 
läckage/vattenskador som skulle kunna orsakas av detta arbete undanröjs.  
 
Föreningens styrelse är tillsammans med Jima fastigheter och 
föreningens konsult från Sweco medvetna om den komplexa 
balansgången mellan att avsluta reliningsarbetet samtidigt som 
smittspridningen av coronaviruset fortsatt ska hållas nere.  
 
Vi planerar för en så smidig arbetsgång som möjligt. Vi strävar 
också efter ömsesidigt hänsynstagande och samarbete mellan 
lägenhetsinnehavarna och de som utför arbetet.  
 
Arbetet kommer, med reservation för coronarelaterade förändringar, att genomföras 
mellan 3 augusti och 14 augusti 2020. 
  
Arbetet innebär att  

- Reliningspersonal kommer - under en arbetsdag – att, på en och samma 
våning vara i våningens tre lägenheter och spraya avlopp. Personal går 
endast in i lägenhetens kök, badrum och eventuell gästtoalett. Du kan 
fortfarande vara i lägenhetens övriga rum.    
 

- Vid arbete i lägenheten använder de som utför arbetet engångshandskar och 
munskydd. Personal med eventuella virussymtom kommer inte att gå in i 
lägenheten.  
 

- Varje lägenhet kommer, under perioden, endast att ha besök av 
reliningspersonal under en arbetsdag. Lukt, som försvinner över natten, följer 
sprayningen. 
 

- Lägenheterna ovanför den aktuella våningen, där själva sprayreliningen sker 
får, för att inte störa sprayning och härdning, inte använda vatten och avlopp. 
Besked om detta ges dagen före. 

 
- Varje lägenhet förses, vid behov, med skogstoa (som används de timmar 

under dagtid då vatten- och avlopp inte får användas).  
 

- Avisering med detaljerad information sker 1-2 dagar innan just din lägenhet 
påverkas under perioden 3/8 – 14/8.  

 
- Om du, under den dag då arbetet ska utföras i din lägenhet, har/får symtom 

på virussjukdom ber vi att du informerar Pål Karlsson om det. 
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Det är av stort värde för planeringen att vi får information om följande:  
 
Lägenhetsnummer: ______________________ Namn: _______________________ 
 
Vistas en eller flera personer i lägenheten som tillhör en, för coronaviruset, definierad 
riskgrupp?  
 
 
Sätt 
kryss 

 
Ja 

 Om du svarar Ja kommer föreningen att kontakta dig och komma 
överens om ett lämpligt agerande för att så långt det är möjligt skydda 
för virussmitta och samtidigt genomföra nödvändiga åtgärder i 
lägenheten.  

 
Nej 

  

   
Lägenheten kan vara tom under dessa dagar 
Sätt kryss för 
de dagar då 
du och övriga 
som 
eventuellt bor 
i lägenheten 
kan vistas på 
arbetet, är 
bortrest eller 
på annan 
plats. 

måndag   3 augusti   
Om det är möjligt kommer 
föreningen att förlägga arbete inne 
i lägenheten den eller någon av de 
dagar då ingen person är hemma.  
 
Detaljer vad som gäller för just din 
lägenhet får du så snart som 
möjligt. 

tisdag      4 augusti  
onsdag    5 augusti  
torsdag    6 augusti  
fredag      7 augusti  
måndag  10 augusti  
tisdag     11 augusti  
onsdag   12 augusti  
torsdag  13 augusti  
fredag    14 augusti  

  
Önskar du få tillgång till föreningens gästlägenhet under den dag arbetet utförs inne i 
din lägenhet? 
Sätt 
kryss 

Ja Om du svarar Ja kommer du att kontaktas av föreningen 
Nej 

 
Under perioden kommer vi att erbjuda en corona- och 
väderanpassad aktivitet utomhus och/eller i föreningslokalen.  
Är du intresserad av att delta, erbjudas lunch etc.? 

 
 
Om du svarar Ja 
kommer du att få mer 
information. Sätt 

kryss 
Ja   
Nej 

 
Lämna din lapp med svar i brevlådan på föreningskontoret       
Sunnanväg 18 L (mot gården) senast 17 juni.   
                                                                  / Brf Vårregnets styrelse 


