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Informationsmöte etapp 1 Tordönsvägen 4 G, H och I.
Denna lista kommer uppdateras efterhand.
•

Läs alltid informationen som delas ut i er brevlåda ordentligt, även om den ser likadan
ut som tidigare så står där något nytt.

•

Använd aldrig vatten under perioderna när avloppen är stängda. Markera
toalettknappen eller kranen med en notislapp eller tejpremsa som en påminnelse.

•

Varje trappa kan ha upp till 5 stammar, har man endast en stam i sin lägenhet kommer
man vara utan avlopp i en arbetsvecka.

•

Har man 2 stammar i sin lägenhet så kommer man i bästa fall ha en stam igång och en
kommer vara avstängd. Är det så, kommer man att arbeta i lägenheten från och till
under 2 arbetsveckor.

•

Ovan är i normalfall och vi vet att det inte alltid blir så här, därför kan det i en del fall
bli arbete på helgerna ifall det tillstöter problem.

•

Karta på var dusch och toaletter kommer finnas under perioden delades ut, utöver
detta kan man få en skogstoa/mulltoa till sin lägenhet.

•

Det kommer stå en kompressor någonstans i trapporna eller källarna och i en del fall
väsnas den, gör den det så får den absolut inte stängas av. Stängs den av kan det
medföra 1 till 2 veckors extra avstängning av avloppen på grund av att fodret säckar
ihop.

•

Till en början så kommer vi låta vattnet finnas kvar i ledningarna så man kan tappa
upp vatten i flaskor eller liknande. Men fungerar inte detta så kommer det stängas av
och föreningen kommer då istället hänvisa till platser där man får tappa upp vatten.

•

Vid akutsituationer så kan man alltid säga till JiMas personal, men när det inte är akut
så försök att alltid kommunicera med Vicevärden då JiMas personal behöver lägga
fokus på att bli klara så fort som möjligt.

•

Nycklar måste lämnas in till Vicevärden både sjutillhållare och vanlig nyckel där
märks nycklarna upp. JiMa kvitterar sedan ut dem från föreningskontoret och
nycklarna är alltid inlåsta i kassaskåp. När arbetet är färdigt lämnar JiMa nycklarna till
Vicevärd som senare återlämnar dem.

•

Vid akuta situationer ringer man Örestads bevakning precis som vanligt 040/931270.
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