
 

 

 

 

 

 

 
 
Sustend Projektbrev 7 
– INFO till medlemmar och hyresgäster i Brf Flygaren 1 
 

Hej! 

De allra flesta arbetena på låghusen är nu färdigställda. Vid slutbesiktningen tidigare 
den 17/3 var det dock så pass mycket kvar att vi fick avbryta och boka ett nytt datum. 
Vi siktar därför på att få till ett nytt datum nu i slutet av april. Nu när vädret är 
varmare kommer också den sista målningen på låghusen att ske, samt även såklart 
altanbyggnationer. När altanerna sedan är på plats kommer skärmarna att kunna 
monteras.  

Förhandlingar på ombudsnivå pågår fortfarande höghusen och därför är 
upphandlingen för dessa pausad. Bergvärmeanslutningar från höghusen till låghusen 
kommer snart att börja upphandlas och detta är en del av de energisparande 
åtgärder som kommer att dra ner kostnader för föreningen på sikt. Enligt den 
energikartläggningen som gjordes är det också dags att se över isoleringen på taken, 
och detta utreds närmre. 

Mer info om tider och detaljer finns längre ner i dokumentet under ”Uppdatering 
kring projekt Låghusen”, ta del av detta då det är ert sätt att få koll på vad som 
händer just nu.  
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- Samtliga tak, trapphus och fasadinklädnad av gavlar är färdigställda, enligt 
entreprenören. 

- Slutbesiktning av dessa delar görs i slutet av april (datum ej spikat). Efter att 
slutbesiktning är genomförd har entreprenören 2 månader på sig at åtgärda 
alla fel.  

- Målning av de sista låghusen görs under april/maj månad. 
- Altaner och skärmar byggs under april/maj månad.  
- De nya brevlådorna är monterade på trapphusen.  
- Husbokstäver ”D” saknas och ska kompletteras inom kort. 

 
Varma hälsningar, 
Anna Svensson 
 

Våra mål som projektledare: 
Ett lyckat resultat  

En positiv upplevelse  
Minimal påverkan på miljö och omgivning 

 

Viktiga kontakter: 

Sustend (Projektledarombud): 

Anna Svensson  Saidom Shahgiriev  
ans@sustend.se   ssh@sustend.se 
070 927 60 66  0707 17 32 18 

   

Jiben (Totalentreprenör)  Brf Flygaren 1 (Beställare) 

Gustav Dahlqvist   styrelsen@flygaren1.se 
gustav.dahlqvist@jiben.se  
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