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 This letter contains important information regarding our private housing cooperative. 

If you need this information in english, please e-mail styrelsen@morbylund.se. 

Information om reline:ing i port 13 & 15 
Kära boende, 
 

Som ni redan vet går stamrenoveringen in i port 11B efter jul och sista etappen för ett av de största 

projekt föreningen haft börjar närma sig sitt slut.  

 

Inför projekteringen av stamrenoveringen har styrelsen behövt ta många, viktiga och komplexa beslut och 

vi är mycket glada att vi har haft ett fint samarbete med både Nordisk VVS och HSB att luta oss mot. Vi fick 

i början av projektet höra att våra stående avloppsstammar ser mycket fina och att reline:a dessa kunde 

ses som en för tidig investering, då de var beräknade att kunna slitas i minst 5-10 år till.  

 

När arbete fortskred i port 13B visade det dock sig att två stående stammar hade börjat läcka och orsakat 

en vattenskada. Styrelsen fick i samråd med förvaltare, HSB-konsult och Nordisk VVS revidera sitt beslut 

och på grund av detta kommer stammarna att reline:as nu i efterhand.  

 

Styrelsen har hela tiden tagit höjd för detta, så arbete med reline:ingen kommer ta så lite tid ett sådant 

arbete bara kan ta. Arbete kommer i första hand ske uppe på vinden och inte i era lägenheter, däremot 

måste tillträde till lägenheterna ges för att säkerhetsställa att det gått rätt till hela vägen ner och eftersom 

entreprenören inte vet exakt när detta tillträde behövs kommer ett cylinderbyte behöva göras igen 

under tiden som arbetet pågår.  

 

Vidare kommer vattnet att stängas av helt under denna period. Detta för att om någon häller vatten i 

rören när de håller på att torka så behöver arbetet göras om. Vi var med om detta när bitar av rören 

reline:ades i port 13 och vi gör nu allt för att undvika detta.  

 

Mer information om när cylinderbytet kommer ske, vilken vecka just er stam påverkas och dylikt kommer 

från Nordisk VVS innan nyår. Vänligen håll koll på breven som släpps i er brevlåda kommande veckor.  

 

Vid frågor mejla vår HSB konsult tommie.furugard@hsb.se eller stambyte@morbylund.se 

 
Vänliga hälsningar, 
Styrelsen tillsammans med Nordisk VVS 
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