Bruers Byggledning AB

2020-03-22

Till Medlemmar i
Utskogen samfällighet.

Åtgärdsplan och information för reliningsprocessen under den närmaste
tiden på grund av Coronasmittan.
Arbetsläget per den 22 mars 2020;
Aarsleff jobbar med återställning av sista etappen på Knut Stangenbergs väg som
besiktigas nu den 30 mars. Aarsleff har även påbörjat arbetena på Rudsjövägen,
120-146 och hittills följer arbetena vår etapp och tidsplan.
Informationskvällar med syner;
Den allmänna informationen i Borgvalla skolan är frivillig, ni kan få tillvals-blanketter
och nödvändig information i lite kortare version på den individuella synen.
Det är mycket viktigt att ni är hemma på den för Er aviserade individuella synen.
Ni kan beställa tid hos Olle Bruer på telefon; 0733-802581.
Bevakning och planer för hus med sjukdoms symtom som snuva, hosta, feber eller
liknande;
• Aarsleff kommer skicka ut uppmaning till alla boende i respektive etapp att
omgående rapportera till platschefen om de finns sjuka i huset,
dvs symtom som snuva, hosta, halsont och feber.
• Dess hus kommer vi att hoppa över till dess att boende rapporterar till
platschefen att de är friska igen.
• Dessa överhoppade hus kommer att åtgärdas löpande så fort vi kan lägga in dem
i de övriga pågående etapparbetena.
Om vi råkar ut för att ett flertal hus i samma länga måste hoppas över kan de
resultera i att hela längan flyttas i tiden och tas vid ett senare tillfälle.
• Aarsleff och byggledningen i samråd med styrelsen bevakar detta.
Detta kommer innebära korta varsel för tidigare start i andra längor.
• Plats- och byggledning bevakar och sköter information till boende via boendes
brevlådor och telefon.

Bruers Byggledning AB
Postadress: Knut Stangenbergs väg 9 , 131 47 Nacka
Olle Bruer Tfn: 0733-802581 E-post: Bruers.byggledning@gmail.com

Kort processbeskrivning;
Aarsleff och dess personal jobbar som vanligt med hög renlighet. Den ordinarie
skyddsutrustning består av handskar, glasögon och i vissa lägen även halvmask,
detta som skydd mot stänk från avloppsvatten med dess innehåll av fekalier, urin och
kemikalier vid infodring av rören.
Alla nedanstående arbetsmoment som Aarsleff´s personal och underentreprenörer skall
utföra göres helt utan kontakt eller beröring med boende.
Boende har bara kontaktar med arbetsledning via papper i brevlåda eller via telefon och
mail.
Arbetsmomenten i korthet.
1. Aarsleff installerar byggnyckelsystem i varje hus för att alltid ha tillträde utan
boende kontakt eller beröring.
2. Alla hus får en egen Skogstoa som där tömning göres en gång i veckan av en
man med byggnyckel från företaget.
3. Aarsleffs arbetsställen i varje hus är bara i källarplan vid rensrör i golv eller på
stående stam samt golvbrunn.
4. Inteckning av golv från ytterdörr till arbetsställena i källaren sker med en
självhäftande duk.
5. Rengöring och fräsning av alla rörsträckor som skall bearbetas, göres med
högtryckssllang samt vajerrobbot som slipar rent rören på insidan.
6. Bilning förekommer i de hus som har renslucka i golvet, och det är samma
personal som också efterlagar med betong bruk.
7. Tillvalen, dvs byte golvbrunn sker genom betongborrning som tar cirka 2 tim
per hus.
8. Infodring av ledningar, dvs montering av nytt invändigt foder i rören, sker från
utvändiga och invändiga rensrör i golv och på stående stam.
9. Härdning av de invändiga fodret sker med hjälp av uv-ljus eller varmluft/
vatten?
10. Återställning av berörda ytor samt städning och besiktningen.
Hälsningar.
Utskogens Samfällighet
Aarsleff´s Platschef Stefan Bergendahl.
Byggledningen Olle Bruer

