
             STAMRENOVERING

          HSB Brf Erikslust i Malmö

Ett samarbete mellan HSB Brf Erikslust och Proline Syd AB

VAR VÄNDER JAG MIG, IFALL JAG HAR FRÅGOR?

Har du frågor om tider och tillvägagångssätt kontakta i första hand gruppledaren i 
produktionsteamet som arbetar i er fastighet. För övriga frågor kontakta våra 
projektledare:

PRELIMINÄRA STARTTIDER
Torupsgatan 1A-J, Erikslustvägen 26: Maj 2019
Erikslustvägen 30A-G:             Nov 2019
Erikslustvägen 32 A-C, 34A-B:             Dec 2019
Erikslustvägen 36A-K             Feb 2020
Erikslustvägen 38A-B, 40A-B             Juni 2020
Erikslustvägen 42A-J             Aug 2020
Erikslustvägen 44A-C, 46             Jan 2021
Mellanhedsgatan 22A-B             April 2021

Hela arbetet beräknas vara klart till sommaren 2021.

.
TYPGODKÄND METOD
Proline-metoden är testad och godkänd av Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut. Vi är även certifierade av SITAC 
(certifieringsorgan i Sverige inom byggområdet). Enligt SP 
och SITAC har nya dag- och spillvattenrör från Proline en 
förväntad livslängd på minst 50 år. Förutom att metoden är 
testad så genomgår alla våra tekniker en omfattande 
utbildning på Proline-skolan för att säkerställa att du får bästa 
möjliga bemötande och högsta kvalitet på dina nya rör.

Produktionsledare
Einar Jönsson 
Tel: 0702 532009
einar.jonsson@proline-group.se

Arbetsledare
Mikael Kindahl
Tel: 0767 656146
mikael.kindahl@proline-group.se

Ombud
Mats Hallström
Tel: 0704 41 94 27
mats.hallstrom@proline-group.se



 

 

Det är mycket viktigt att ni respekterar de avstängningar 
som vi meddelar. 

Skulle det komma ut vatten i avloppen medan vi arbetar 
måste delar av jobbet göras om och det medför dryga 
och onödiga merkostnader för den som använt 
avloppet. 

När det  blir dags för er lägenhet så hjälp oss gärna med 
att plocka undan under vasken i köket och lösa föremål i 
badrum. Vi skyddstäcker golv och städar efter vårt 
arbete.
 
Husdjur får inte springa fritt i lägenheten under arbetet.
All personal som utför Proline®-metoden kommer från 
Proline har våra profilkläder och kan uppvisa 
legitimation.

Under arbetes gång kommer vi behöva tillträde till era 
lägenheter och förråd. Förbered gärna redan nu 
extranyckel till lägenhet och förråd som ni har möjlighet 
att lämna. Information om var och när man kan lämna 
nycklar återkommer vi med.

 

Prolinemetoden - så går det till

Nu har det blivit dags att renovera avloppssystemet 
hos er på Brf Erikslust i Malmö.

Metoden som används kallas för relining och innebär i 
korthet att vi belägger rören med nytt plastmaterial på 
insidan. För mer information se 
www.proline-group.com

Under arbetets gång kommer avloppen att periodvis 
vara avstängda. Möjlighet till Porta Potti (skogstoa) 
finns för de som är i behov av detta. Wc möjlighet finns 
även i källaren.

Avstängningarna kommer innebära att avloppet i 
badrum och kök är avstängt 5 dagar dygnet runt. Efter 
detta kommer enstaka avstängningar mellan 
07.00-16.00 förekomma. Vattnet i kranarna kommer 
vara på vid avstängningarna dock får inget slås ut i wc, 
vask och liknande.

Några veckor innan det blir dags för ert hus kommer ni 
att kallas till informationsmöte. Där går vi igenom i 
detalj hur det skall ske och hur ni påverkas. Innan 
arbetet påbörjas kommer vi att göra en förbesiktning av 
alla lägenheter, detta för att minimera eventuella 
hinder. Ni kommer att få löpande information i era 
brevlådor i takt med att arbetet framskrider samt innan 
det blir aktuellt med er trappa


