Viktig information om el-projektet
Nya säkringsskåp installeras i alla lägenheterna från den 5/9
Måndagen den 5 september 2016 kommer Norrsken El att påbörja arbetet med att installera nya
säkringsskåp i alla lägenheter.

Installationen kommer att göras i fyra steg, en sida av huset i taget och en sida av varje korridor i
taget. D.v.s. i steg 1 kommer alla lägenheter från våning 5 till 1 med utsikt över trädgården på
hus sida 1 att få nya säkringsskåp.
Trädgård
Steg 1

Steg 3

Hus sida 1

Hus sida 2

Steg 2

Steg 4

Entré
Steg 1 sker mellan den 5-16 september.
Steg 2 sker mellan den 19-23 september.
Steg 3 sker mellan den 26-30 september.
Steg 4 sker mellan den 3-7 oktober.
Entreprenör Norrsken El, vår kontaktperson Richard nås på telefon 0735466635
Arbetstider Måndag till fredag kl. 7:00-16:00.
Kontakt Vill du kommunicera med styrelsen maila till droskhasten@gmail.com

Insamling av nycklar till alla lägenheter
Vänligen lämna din nyckel väl uppmärkt med namn och lägenhetsnummer senast den 1:a
september i föreningens postlåda på plan 1.
Det går även bra att lämna din nyckel till någon i styrelsen personligen. Var vänlig maila styrelsen
eller lägg ett brev i brevlådan så tar vi kontakt. Observera att vi behöver din nyckel senast den 1:a
september även om du väljer att lämna den till någon ur styrelsen.
Alternativt, det går naturligtvis bra att vara hemma de tre dagar som aviserats för din installation.
Viktigt är då att du släpper in elektrikern när de behöver utföra arbete i din lägenhet.
Observera att om elektrikern inte kommer in i din lägenhet, kommer du att bli utan el. Dessutom
kommer föreningen att behöva ta ut en extra avgift av lägenhetsinnehavaren för att entreprenören
ska komma tillbaka och installera säkringsskåpet vid ett senare tillfälle.

Mer information
Kommer det bli elavbrott?
Det kommer att bli ett kortare elavbrott i din lägenhet under installationen av det nya
säkringsskåpet i din lägenhet. Du kommer inte att påverkas av installationer i de andra
lägenheterna.
Hur påverkas min lägenhet?
Det nya säkringsskåpet kommer att sättas upp i din hall i närheten av lägenhetsdörren. Arbetet
kommer att göras under en dag plus eventuella justeringar som kan ske under ytterligare två dagar.
När kommer installationen att göras?
Se schemat nedan i vilket steg installationen kommer att göras i din lägenhet. Mer information om
vilka tre dagar installationen kommer göras i din korridor informerar vi om i varje korridor.
Varför gör vi det här?
I korthet är syftet med el-projektet att modernisera det nuvarande elsystemet som delvis är från
1940 då huset byggdes. Arbetet som kommer utföras är följande:
 Byte av servis samt servisledning samt ny fördelningscentral i Undercentralen (UC)
 Ny fastighetscentral på plan 1
 Hotellet får egen mätare och kan teckna eget elabonnemang med valfri leverantör
 Nya matningar från UC till plan 1
 20 stycken nya fördelningscentraler till våningsplanen
 Matning från fördelningscentralerna på våningsplanen till lägenheterna (ej vinden)
 Nya lägenhetscentraler (säkringsskåp)med egen jordfelsbrytare samt tre 16 A, samt tre 10A

säkringar
Detta innebär att systemet med ett gemensamt säkringsskåp för 5 lägenheter skrotas och varje
lägenhet får ett eget skåp som kommer att placeras i hallen vid ytterdörren. Det finns 2 fördelar
med detta, dels att varje lägenhet får större kapacitet vid renovering av kök och installation av mer
effektkrävande apparater, och dels att man inte blir drabbad om grannen orsakar problem som
löser ut jordfelsbrytaren.
Vad har redan gjorts?
Styrelsen har skrivit avtal med Norrsken Elinstallation AB om modernisering av elsystemet i huset.
Projektet påbörjades i juli 2016 med arbeten i gemensamma utrymmen.
Jag vill uppdatera till 3-fas i min lägenhet, går det att göra i samband med installationen?
Om du vill ha 3-fas i din lägenhet finns det möjlighet att beställa en så kallad omtrådning av
lägenheten, det innebär att alla el-ledningar i lägenheten byts ut. Du beställer det direkt hos
entreprenören och du som lägenhetsinnehavare betalar för omtrådningen. Detta kommer dock ske
först efter att alla lägenheter har fått sina nya säkringsskåp. Mer information om pris och
kontaktinformation kommer.
Med vänlig hälsning
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Installationsschema med lägenhetsnummer
Installationen kommer göras i fyra steg. Här kan du se i vilket steg din lägenhet blir påverkad.
Lägenhetsnummer står på din dörr. Mer information om vilka tre dagar installationen kommer
göras i din korridor i nedan angiven tidsperiod informerar vi om i varje berörd korridor.
Entreprenören börjar på plan 5 i varje steg och jobbar sig nedåt till plan 1.
Steg 1 sker mellan den 5-16 september.
506-510
406-411
306-311
206-211
106-110
Steg 2 sker mellan den 19-23 september.
501-505
401-405
301-305
201-205
101-105
Steg 3 sker mellan den 26-30 september.
511-514
412-416
312-316
212-216
112-116
Steg 4 sker mellan den 3-7 oktober.
515-519
417-421
317-321
217-221
117-121

