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 Fasadrenovering 

Alla väggar utom kortsidorna är klara. Dessa kommer att isoleras eftersom de 

ligger i läge för kalla vindar. När det gäller socklarna så blev vi tvungna att 

göra en större insats eftersom det fanns gott om sprickor. Sockeln kommer 

sedan att målas. 

 Balkonger 

Även här upptäcktes fler sprickor vilket gör att vi behöver förbättra tätskiktet 

och måla med en vattenavvisande färg.  Arbetet har påbörjats den här veckan. 

Det är många olika moment så det är lite svårt att säga hur lång tid det tar. Vi 

har börjat vid port 19 och fortsätter under hela veckan. När byggnads-

ställningarna närmar sig ser du att det snart är din tur. Plocka bort allt löst 

från balkongen och ta även bort om du har lagt någon form av plattor på 

balkonggolvet. OBS! När du har fått balkongen målad och klar 

måste du vänta 3 dagar innan du går ut eller ställer tillbaka 

stolar etc. Det är viktigt att färgen får torka. Allt arbete sker utifrån. 

 Garagedörrarna 

Vi har bytt garagedörrar och satt igen de små dörrar som fanns till de stora 

garagen. Nu finns även dörrstopp på plats. Vi var tvungna att byta modell 

eftersom det är så smalt i dörrhålet. Därför tog det lite extra tid. 

 Dränering 

Vi har också upptäckt att det finns fukt längs sidoväggarna på innergården. 

Det behövs en dränering för att hålla fukten på avstånd. I nuläget väntar vi på 

en offert och kommer att ta ställning till om vi hinner göra det under hösten. 

 Byte av källardörrar 

Vi har bytt några dörrar i källaren: mellan port 17 och 19, in till källarförråden 

vid port 13 samt till el-centralen.  

 Tvättstugan 

Det har varit problem med tvättmaskinerna. Alla är åtgärdade utom den stora 

maskinen i tvättstuga 6. Tekniker från Miele kommer på torsdag (26/9) 

 

Styrelsen Brf Hårnätet 


