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Haspen 1 är färdigt, återstår lite vid UC på Muraregatan 22 

Haspen 2 väntar på att Nodra ska komma och ta fram vattenrör så vi kan få en ny servis. 

Detta kommer ske den 10 oktober då ett stort hål grävs i Svarvaregatan. 

De skulle kommit mycket tidigare men på grund av alla akuta vattenläckage överallt i staden så har 

de inte hunnit med. 

Månssons Rör förebereder alla arbeten så att vår nya UC direkt kan börja fungera. 

Vi återkommer med ett schema för inkoppling av vatten och värme i varje lägenhet. 

Det kommer bli vattenavstängningar så titta på hemsidan ofta men vi kommer givetvis även dela 

ut info i brevlådorna. 

Haspen 2 kommer göras helt färdigt i samma ordning som vi gjorde Haspen 1. 

Vi kommer öppna Svarvaregatan ut mot Bäraregatan så länge Svarvaregatan är uppgrävd. 

Sopbilar kommer också använda infart från Bäraregatan när de ska komma till miljöhuset. 

Så håll fri väg så att sopbilarna kommer fram. 

Det blir en förändring på arbetet när vi kommer till Vredet – Öglan – Muttern. 

Alla rörgator i det outgrävda källarutrymmet kommer göras färdigt i alla hus i alla kvarter nu under 

hösten. Kulvertar har vi redan börja arbeta med mellan radhuslängorna på respektive kvarter. Se 

tidplan på hemsidan. 

När vi gjort alla rörgator så kommer det att borras fyra hål till varje lägenhet. 

Dessa hål kommer borras i hörnet mitt emot trappen i varje källare och mot det outgrävda 

utrymmet bakom väggen mot innergården. 

Vi kommer att gå runt och informera alla på plats så att inga missförstånd sker. 

Alla kan därför vänta med att riva väggar mm som eventuellt är framför de gamla rören tills efter 

vintern. 

När vi borrat och stuckit in fyra rör och isolerat hålen så kommer de tillbaka i april för att montera 

färdigt rör samt riva bort de gamla rören. 

Detta för att vi inte klarar värmen under den kallaste tiden december-mars. 

Projektet kommer fortgå med arbeten som görs utanför lägenheterna men det blir en liten paus 

under de värsta vintermånaderna. 

Detta kommer medföra att projektet i sin helhet troligtvis kommer vara klart någon eller några 

månader tidigare än planerat vilket är positivt för alla parter. 

Projektet löper på bra tidsmässigt, vi har tyvärr haft en störning med att få vatten till nya UC på 

Haspen 2 vilket har varit väldigt tråkigt, men nu ser vi ljuset i tunneln i alla fall. 

 
Tommy Jonsson, projektledare, 0731-569050, ring om ni undrar över något. 


