
Brf Runn 1
Storsjövägen 34-42
Årsta

Stockholm den 19 juli 2017.

Beträffande kommande balkongrenovering inom Brf Runn 1, Årsta

Under vecka 32 så kommer vi att etablera oss mellan fastigheterna med bod och container mm. Därefter 
startar ställningsbyggnationen på Storsjövägen 34-36 vecka 33. Vecka 35 påbörjas ställningsbyggnationen på
Storsjövägen 38-42.
När ställningen är klar på respektive hus så kommer balkongdörrarna plomberas/låsas utifrån innan vi 
plockar ner befintliga balkongräcken. 
Hela entreprenaden kommer att pågå tills slutet av november 2017.

Det är viktigt för er som har balkong att den är tömd på saker när ställningsbyggnationen påbörjas.

De arbeten som kommer att utföras från byggnadsställningen är rivning befintliga räcken, nedbilning av 
befintliga balkongplattor, formsättning, armering och gjutning av nya balkongplattor och montering av nya 
balkongräcken. 
Intäckning av era fönster kommer att ske med en transparant plastfolie i samband med arbetet. 

Arbetet kommer att innebära en del olägenheter såsom damm, smuts runt och omkring ställningen samt ljud 
som för vissa kan kännas störande. 
Vi ber er respektera den intäckning som är till för att skydda era fönster. 
För er som har känsliga/ömtåliga saker angränsande till ytterväggar och fönsterbrädor ber vi er flytta dessa 
tills entreprenaden är klar. 

Under vecka 34 kommer vi behöva komma in i era lägenheter för att göra en syn och dokumentera sprickor i 
tak, väggar mm. Avisering om detta kommer senare.

Om ni har barn, informera dem om att respektera eventuella varningsskyltar, att inte klättra i ställningen och 
att inte röra maskiner mm. 

Vi kommer att informera er löpande under entreprenadens gång och har ni några frågor så tveka inte att ringa
Fredrik Mokvist som är projektledare för denna entreprenad.

Fredrik Mokvist 072-702 77 12
fredrik@totalfasad.se
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