
 

 

KOMMANDE AVLOPPSARBETE 

 
    

Inom kort startar ett omfattande arbete med relining av våra avloppsrör som löper i källargångarna 
i samtliga hus. Detta arbete utfördes inte i samband med vårt stora stambyte (2011-2013) då det 

inte ansågs nödvändigt. 
 

 Arbetet startar under vecka 6 (6 februari 2023) och fortlöper under hela våren. Reliningen utförs 
etappvis enligt nedanstående schema och därefter följer även en spolning av de vertikala 

stammarna, alltså de som löper genom varje lägenhet från våning 7-8 och ner till de horisontella 
avloppsrören i källaren. Vid själva stamspolingen kommer vi att behöva tillträde till alla lägenheter 
och tidpunkten för detta och hur det berör dig som lägenhetsinnehavare aviseras direkt av Proline 

Group och GR Avloppsrensning AB som vi anlitat för denna entreprenad. För att spolningen ska 
fungera så smidigt som möjligt och för att undvika framtida stopp i avloppen är det viktigt att vi får 

tillträde till samtliga lägenheter. 

I tidsplanen för reliningen benämns våra hus A-F och arbetet löper enligt följande schema: 

A1 = Sikvägen 29 – 37 Vecka 6 – 9 
A2 = Sikvägen 39 – 45 Vecka 10 – 12 
B    = Sikvägen 32 - 36 Vecka 13 
C    = Sikvägen 38 - 42 Vecka 15 
D    = Sikvägen 44 - 48 Vecka 16 - 19 
E    = Sikvägen 57 – 61 Vecka 20 - 21 
F    = Sikvägen 49 – 55 Vecka 23 

Under reliningsarbetet sker en omkoppling av avloppsledningarna vilket innebär att avloppen 
kommer att kunna användas som vanligt under hela entreprenaden.  

Under själva omkopplingsmomentet (alltså från ordinarie avloppsledningar till de provisoriska) kan 
det krävas några timmars avstängning av avloppen – tider för detta aviseras direkt av Proline och 

GR Avloppsrensning AB i de aktuella trapphusen med så god framförhållning som möjligt.  

Har du frågor kring detta underhåll kontaktar Du i första hand: 

Stig Agehall – Styrelsen BRF Gäddan, tel: 073 – 622 95 90 
Anders Olsson – Styrelsen BRF Gäddan, tel: 070 – 341 88 04 

 

Platschef under entreprenadtiden: 
Filip Lindvall – Proline Group Öst AB, tel: 070 – 278 10 05 

 

Observera att du som lägenhetshavare enligt Bostadsrättslagen Kap. 7 13§ är skyldig att lämna 
tillträde för löpande tillsyn samt reparation och underhåll som föreningen ansvarar för.  
Kostnader som uppstår för att Du inte lämnar tillträde kommer att debiteras Dig som 

lägenhetshavare och kan i yttersta fall leda till förverkande av Din bostadsrätt.    

BRF GÄDDAN    

Sikvägen 47 
135 41  Tyresö 

Mail: brf.gaddan@outlook.com 
Web: www.brfgaddan.se 
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på baksidan. 


