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RENOVERING AV AVLOPPSLEDNINGAR 
Enligt informationen vi gått ut med tidigare behöver avloppsrören i fastigheterna renoveras. 
Vår entreprenör MCM Relining har nu besökt samtliga lägenheter och gjort en första bedömning.  
De kommer nu behöva komma in i lägenheterna igen för att utföra renoveringen. 
Arbetet beräknas ta en dag per lägenhet. 
 
Du får information om när det är dags för just din lägenhet samt information om när avloppet kommer vara 
avstängt. 
 
Viktig information inför renovering 
Nedan finner ni viktig information från MCM Relining som ni behöver ta del av. 
 
När vi kommer till er så måste samtliga avloppsanslutningar vara åtkomliga för arbete.  Viktigt att vi har 
åtkomst till wc stol, brunn, tvättställsledning i badrum/ wc samt köksledning vid diskbänk. Under avisering 
att avloppet är avstängt får det under inga omständigheter spolas/ hällas eller användas något i 
avloppen. Om ni inte är hemma så kommer vi att använda huvudnyckel. Lås inte eventuella extralås och 
kontakta oss om ni har larm. Stäng in eventuella husdjur i angränsade rum. 
 
Hur påverkar det mig? 
När vi arbetar med avloppsledningarna som betjänar er lägenhet så kommer avloppet att vara avstängt. 
Räkna med att avloppen i er lägenhet blir avstängda främst på dagtid när vi är inne hos er och arbetar samt 
även avstängt till och från under arbetsveckan. Nattavstängning kan förekomma när vi arbetar med 
samlingsledningen som betjänar alla lägenheter. Mer exakta tider står på information som delas ut till er. 

När avloppet är avstängt har ni fortfarande tillgång till vatten (så en hink att hälla ut kaffe, potatisvatten eller 
liknande i kan vara bra att ha under avstängningen). Ni kommer ha tillgång till mobila toaletter och duschar 
under tiden. 

 
När sker arbetet? 
Start av renoveringen sker vecka 15. Arbetet utförs måndag - torsdag 07.00-18.00 (helgfria vardagar). En lapp 
om Tillträde! får ni senast en arbetsdag innan arbetet påbörjas hos er. När arbetet påbörjas får ni en lapp 
med ”Avlopp avstängt! . Det är alltid ”Avlopp avstängt! lapp som gäller. Vid appliceringen så kan det uppstå 
en viss lukt. Denna lukt är tillfällig och försvinner efter kortare vädring. Ni som har bekymmer med 
överkänslighet kan uppleva visst obehag. 
 
Covid-19 
På grund av pågående pandemi önskar vi att man inte är hemma eller befinner sig i ett annat rum under tiden som 
renoveringen sker. MCM Relining har tillgång till skyddsmaterial såsom engångshandskar, handsprit och 
munskydd i de fall där det behövs. Personalen som utför arbetet kommer att sprita sig mellan varje lägenhet.  
Är ni sjuka? Meddela Ronnie Fransson på MCM Relining, telefon 072-555 33 89, så bokar vi en ny tid.  
 
Har du några frågor? 
Kontakta Ronnie Fransson på MCM Relining, telefon 072-555 33 89. 
 
Med vänlig hälsning,  
Eksta Bostads AB 
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