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Det här är klart eller pågår
Stommontaget är klart på Hus 1-3. På Hus 4 är vår förhoppning att ha taket på i slutet av månaden
och därmed en komplett stomme. Övriga utvändiga arbeten är fortsättningsvis bla markarbeten,
montage av solpaneler, takläggning och uppsättning av träfasaden. Det första av totalt fyra fläktrum
(ett i varje huskropp) är i stort sett klart, så där arbetar vi nu med det andra. Invändigt är väggarna
uppe i storköket. I idrottshallen pågår montage av spaltpanel och installationer i tak. Isolering och
gipsning av ytterväggar i Hus 2 är också ett pågående moment. Flytspacklingen av golvet i storköket
och på plan 2 Hus 2 flyttade vi fram lite, men är nu igång med det. I Hus 1 och 2 är värmen på och
därmed även uttorkningen.

Det här är på gång
Träläktaren i idrottshallen kommer monteras under månaden. Kyl och frysrum i storköket är
inplanerat för montage V.50.

Värt att notera
Vi på Serneke ihop med våra samarbetspartners vill passa på att önska Er alla en God Jul och ett
Gott Nytt År!

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder.
Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748
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Uppbyggnad av läktaren i idrottshallen med monterad spaltpanel på väggarna.
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                 Isoleringsskiva (stepisol) utlagd på träbjälklaget inför flytspackling på plan 2 Hus 2.
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Pågående stommontage på Hus 4.
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Takvy över Hus 1,2 och 3 med monterade solpaneler.


