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Relining av husen 

Under hösten och våren har det varit en del läckor i våra stammar, därför ser vi nu över våra fyra 

huskroppar och genomför en relining. Företaget som kommer genomföra reliningen heter Proline.  

Vecka 33-34 kommer en försyn av alla lägenheter i hus 1A att genomföras, försynen beräknas göras 2-

3 veckor innan de börjar arbetet i varje hus. Under försynen samlar Proline in nycklar till alla 

lägenheter, nycklar som sedan kommer förvaras i ett låst skåp. Nycklarna återlämnas när arbetet med 

reliningen är slutförd. På försynen ser Proline vad som behöver göras innan arbetet kan påbörjas, 

exempelvis kan duschkabin och bubbelbadkar etc. behövas flyttas på så att Proline kommer åt rören.  

Preliminärt startdatum för reliningen beräknas till vecka 36. Först ut är hus 1A, därefter hus 3A, följt 

av 1B och sist 3B. Reliningen av varje huskropp kommer ta ca 3- 4 veckor.  

Under arbetet med stammen som är kopplad till er lägenhet kommer vattnet vara avstängt på vardagar 

mellan kl. 07.00-16.00. Efter kl.16.00 ska vattnet fungera som vanligt. Beroende på vilken våning man 

bor på kommer avstängningen vara i olika många dagar men som max i 6 dagar. Dusch och toaletter i 

föreningslokalen samt i tvättstugor kommer finnas till ert förfogande, föreningslokalen kommer inte 

finnas tillgänglig för uthyrning på vardagar under tiden som huskropparna relinas. Det kan hända att 

det luktar lite fränt plast under reliningen. Detta är dock ingen fara, doften är under gränsvärdet för vad 

som räknas som farligt.  

Proline kommer kontakta alla medlemmar när det är dags för försyn då får ni även mer 

information.  

__________________________________________________________________________________ 

Föreningsstämma 

På grund av rådande omständigheter ser styrelsen nu över olika alternativ som stämman kan 

genomföras på. Vi följer myndigheters rekommendationer och håller oss uppdaterade kring 

utvecklingen av coronaviruset.  

Som det ser ut nu hoppas vi kunna genomföra årsstämman 24 juni, kl. 17.00. Mer information kommer 

inom kort. 

_____________________________________________________________________

Digitalbox eller tv-modul? 

Som styrelsen tidigare informerat om kommer Sappa bli föreningens nya tv- och internetleverantör. 

Inför övergången 1 juli behöver Sappa få veta om ni vill ha en digitalbox eller en tv-modul. För mer 

information om utrustning: https://sappa.se/tv/utrustning 

Önskar du ha en tv-modul? Var då vänlig att meddela detta till styrelsen. Ni som önskar ha en 

digitalbox behöver inte meddela det till styrelsen utan ni får en automatiskt.   

Du som önskar ha en tv-modul mailar det till styrelsen: styrelsen@brfgrimberget.se eller lägg en lapp 

med önskemål, namn och ert lägenhetsnummer i styrelsens brevlåda- SENAST 31 maj.  

OBS! Har ni inte hört av er till styrelsen innan 1 juni tilldelas ni automatiskt en digitalbox.  

P.s glöm ej säga upp era befintliga abonnemang hos Comhem.  


