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Nu ska vi montera termostater i er lgh 
 
Rörmannen AB kommer att utföra detta arbete. Det innebär att Rörmannen kommer att 
montera nya termostater på era element enligt följande tidplan: 
 
Vecka 42    Vecka 43 
Port 31 måndagen den 14 oktober  Port 21 måndagen den 21 oktober 
Port 29 tisdagen den 15 oktober  Port 19 tisdagen den 22 oktober 
Port 27 onsdagen den 16 oktober  Port 17 onsdagen den 23 oktober 
Port 25 torsdagen den 17 oktober  Port 15 torsdagen den 25 oktober 
Port 23 fredagen den 18 oktober 
 
Arbetet utförs mellan kl 08.00-17.00 
 
Pga arbetets karaktär kan vi inte ge en mer exakt tidsangivelse så antingen ser ni till att vara 
hemma den dagen eller lämna in nycklar till Tommy Berglind.  
Rörmannen AB kommer lägga en lapp på hallgolvet när dom är färdiga och ni kan hämta 
nyckeln igen.   
 
Extranyckel lämnas till Ordförande Tommy Berglind i port 29. Han nås även på 070 632 16 76. 
Nycklar ska lämnas senast dagen innan begärt tillträde  
 
Vad behöver ni tänka på?  
Förutom att lämna tillgång till lägenheten behöver ni tänka på följande:  
Rörmokarna ska ha fri tillgång till elementen. Flytta tunga möbler som soffor och dylikt som 
står framför era element. Flytta också ömtåliga föremål som kan vara ivägen.  
 
Vi hoppas på ert fulla samarbete och förståelse.  
 
OBS!  
Vi MÅSTE komma in i samtliga aviserade lägenheter. Är det någon som inte lämnar tillträde 
kommer föreningen debiteras för stillestånd och återbesök. 
Denna kostnad kommer vidarebefordras till den boende som inte lämnat tillträde.  
 
Kontaktperson Rörmannen AB   
Leif Borglund 070 799 47 33 alternativt leif@ rormannen.se 
Tips: 
Lägg in ett larm om detta i er mobil, så glöms det inte.   
 
Hälsningar  Peo Dahl     
E-mail: peo.dahl@fasteko.se      Tel: 08- 833 626 
Teknisk Förvaltare, Fasteko Förvaltning 


