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NYHETSBREVET 

KÖRSBÄRS-SKALET 
Nyhetsbrev från styrelsen gällande den beslutade renoveringen av tak, fasader 
och fönster – Nr 7 november 2019 

Den sista etappen för Hus A är snart färdig. Ställningarna börjar monteras ner V6 2020. Arbe-
tena har framskridit enligt plan. 

Hus B som är nästa etapp i klimatskalsprojektet tar sin början med att man reser ställningarna på 
båda sidor om huskroppen V2 2020. Denna etapp är planerad att hålla på fram till oktober 2020. 
Se preliminära tider enligt bilden nedan. 
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Exempel på modell av fönster och balkongdörr finns att beskåda och känna på i Kärnanlokalen. 
Vidare finns ritningar på fasader, en bild på fasaden i färg, provskiva för balkongfront samt 3 st. 
olika alternativ på markplattor som tillval för takterrasserna. 

Styrelsen kommer att ordna nya möten med leverantörerna av persienner och markiser. Separat 
utskick kommer lite närmare den tidpunkten för visning. Observera att montage av eventuella 
persienner inte får ske innan förbesiktningen av fönster och balkongdörr är utförd. 

För de lägenheter som bytt fönster och balkongfronter och där det uppkommer brister eller 
eventuella fel, skall dessa synpunkter skickas till vår förvaltare för hantering. 

Lite om den information som styrelsen skickar ut: 

Styrelsen informationskanaler för projektet är detta nyhetsblad ”Körsbärs-skalet”, tidningen 
”Körsbärsbladet”, hemsidan (www.korsbaret.se) samt ett antal utskick som är utgivna i samar-
bete med entreprenörerna och som är direkt information till de trappuppgångar som berörs av 
själva bytet av fönster och balkongfronter. Vidare finns upplagt på hemsidan information om 
hur man sköter de installerade fönstren. 

Körsbärs-skalet finns utgivet med nummer enligt nedan och ligger även upplagda på hemsidan 
(www.korsbaret.se). 

Nr 1 utgiven i mars 2018. 
Nr 2 utgiven i maj 2108. 
Nr 3 utgiven i september 2018. 
Nr 4 utgiven i november 2018 (i första hand framtagen för boende i nr 9 – 12). 
Nr 5 utgiven i januari 2019. 
Nr 6 utgiven i september 2019 (i första hand framtagen för boende i nr 1 – 4). 
Nr 7 utgiven i november 2019 (detta nummer). 
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