VÄRDESÄKRA DITT RADHUSOMRÅDE!
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sex viktiga fördelar med vårt stambyte
i ditt radhusområde
Det kostar betydligt mindre samt spar tid och besvär att agera
med planerad insats sommarhalvåret innan problemen blir akuta.
Ni slipper panikrenoveringar vintertid med evakuering av
drabbade medlemmar.
Vårt stambyte ger minimal påverkan i området och i varje enskild bostad.
Ni sätter medlemmarnas bekvämlighet i fokus.
Med vårt väl fungerande koncept för stambyte skapar ni
långsiktig trygghet.
Med en leverantör som tar totalansvar skapar ni bekymmersfrihet
för er förening och alla medlemmar.
Ert radhusområde ökar i värde med renoverat ledningsnät och
hela föreningen värdesäkras.

intervju med samfällighetsföreningens
ordförande Pontus krohn:

”Skönt med så lite
påverkan inne i husen”
Evalundsvägens samfällighetsförening har under
sommaren bytt alla värme, vatten samt avloppsrör
i området.
vad var det som fick er att bestämma
er för att göra det?

Rören hade nått sin livslängd, 40 år. Under en tid har
vi haft små läckage i rören som skapat andra skador
samtidigt som värme och vatten läckt ut med ökande
kostnader som följd. Reparationer som har behövts har
visat sig bli dyrare och mer komplicerade ju äldre rören
har blivit. Istället för att fortsätta lappa ville vi ha det
gjort ordentligt.
vad avgjorde valet av entrePrenör?

Egentligen tre saker: Entreprenören framstod som kunnig.
Han samordnade allting så att vi fick en ansvarig motpart.
Samt den nya tekniken med relining, som innebar att vi
inte behövde gräva upp i husens källarvåningar.
gick det som förväntat?

Ja, faktiskt. Det hela fortlöpte under sommaren och även
om det inte går att bortse från att det pågick en massa
aktiviteter i området så var det förvånansvärt få oplanerade störningsmoment. Men det som framförallt var skönt
var att det var så lite påverkan inne i husen. Det som
bidrog till att projektet avlöpte väl var det goda informationsutbytet mellan entreprenören och de boende.
De boende visste överlag vad som hände och när och
hur de eventuellt skulle påverkas av projektet.

under alla radhus renoveras avloppsrören
genom relining.

mellan alla radhus grävs nya diken
för kulvertar.
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