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Byte av värmeväxlare

Mätarbytet

Ingen värme 9/5 – 11/5

Vi väntar på reparation av en fjärrvärmeventil i ett hus
för att installationen av mätare ska kunna bli klar. Eftersom arbetet kräver svetsning och nedstängning av
fjärrvärmesystemet så har man valt att lägga det arbetet
när systemet ända är avstängt i samband med utbytet
av värmeväxlarna.

I samband med överlåtandet av värmeanläggningen
till Kraftringen så har man beslutat att modernisera
värmecentralen och byta båda värmeväxlarna. Vi har
ju en värmeväxlare för värme och en för varmvatten.
Bytet kommer ske under vecka 19 och startar på morgonen tisdagen den 9 maj. Arbetet beräknas pågå som
längst till fredag samma vecka. Detta betyder att

vi kommer vara UTAN VÄRME från kl 9 tisdag den 9 maj till som längst torsdag kväll
samma vecka!
Varmvattnet kommer vara borta mellan kl 9 och
ca kl 12 den 9 maj. Man kopplar då in en provisorisk
värmeväxlare för varmvatten som ska fungera under
tiden man arbetar med centralen. Inkopplingen av
den nya värmeväxlaren för varmvatten beräknas ske
under onsdag eller torsdag. Omkopplingen kommer
ske under arbetstid så ingen ska behöva hamna i
duschen utan varmvatten på morgon eller kväll. Men
omkopplingen innebär att vi kommer sakna varmvatten några timmar aktuell dag.
Enligt planerna kommer jag få besked om tid för jobbet dagen innan inkopplingen ska ske och kommer då
skicka ut ett mail med beräknad tid för avbrottet.

Farthinder
När sopningen är klar så ska farthindren placeras ut på
rätt plats. Diskutera med närmsta grannar var hindren
ligger bäst. De kommer inom kort att fästas i asfalten.

Förmodligen vill man sedan kontrollera att alla mätare
fungerar enligt önskemål innan man kör skarpt. Preliminär tidpunkt för övergången är därför månadsskiftet
maj – juni. Kraftringen hade först planerat övergång
vid 1 maj men har senarelagt det pga reparationen av
fjärrvärmeventilen. Besked kommer skickas ut så snart
tidpunkten är fastlagd.

Sopning av området
Sopning av området beställdes en vecka före påsk och
skulle vara klar före påsk. På grund av oförutsedda
problem ville man skjuta sopningen till torsdag veckan
därpå. Nytt besked på torsdagen att det skulle ske i fredags och färdigställas i måndags. Så blev det inte. Man
körde några delar av området med en alldeles för liten
maskin på fredagseftermiddagen. I måndags hände
inget mer än att det kom besked om att den stora maskinen inte varit tillgänglig men skulle så vara på FREDAG denna veckan.
Så på fredag den här veckan ska sopningen äntligen
ske. Tacksam om ni tar bort farthindren på torsdag
kväll så att inte sopningen havererar på grund av
dem.
Vi håller tummarna för att inget oförutsett inträffar den
här gången!

Så önskas alla en riktigt trevlig Valborgsmässoafton och första maj!
__________________________________________________________________________________________________________________
PG Nilsson, Ordf Ståndskallets Samfällighetsförening. Tel 0705284856 E-post: pergran.n@gmail.com Hemsida: www.standskallet.se

