
Viktig information, nr2, om ny belysning i området 

Här kommer tidsplan och mer information om vad du behöver göra innan arbetet påbörjas. 

Vad har gjorts 
Bravida är klara med grävningen, det som återstår är att gjuta fundament vid träden. 

Tidsplan 
V. 43-44 Bravida kommer att påbörja installationen av ny belysning i atriumhusen 

tisdag 22 oktober kl. 8.00. Den beräknas ta c:a två veckor.  

Man kommer att börja på Ghv 112 och arbeta sig ”uppåt” mot Ghv 222. Bravida 

önskar att förråden hålls olåsta dagtid medan arbetet pågår.  

Om möjligt lägger vi en mer detaljerad tidsplan på 

www.grahunden.se/Anslagstavlan/Belysningsgrupp och på anslagstavlorna i 

området. 

V. 45-46 Efter atriumhusen påbörjas installation i garagen. 

Vad du behöver göra 
• Bor du i atriumhus behöver Bravida tillgång till det yttre förrådet för att kunna byta de 

gamla kablarna, som sitter i taket på insidan av förrådets yttervägg, se bilden nedan. Bravida 

måste ha fritt golvutrymme för att på ett säkert sätt ställa upp en stege. Har du hyllor på den 

väggen så måste du rensa hyllorna så att Bravida kommer åt att byta kabeln. 

 

• Nycklar till förråden i atriumhusen kan lämnas till Marianne Bergström, Gråhundsvägen 114 

senast söndagen den 20 oktober före kl. 13/efter kl. 18. Glöm inte att märka nycklarna med 

namn och adress. Är du hemma då det är ”din tur” behöver du inte lämna någon nyckel. 

Påbörja förberedelserna så snart som möjligt, be en granne om hjälp om du behöver. Det här 

behöver vi ordna tillsammans.  

När det gäller garagen, vecka 45 och 46 
• Ta bort föremål, hyllor och annat som står i vägen för kablarna i ditt garage. Bravida ska 

byta samtliga kablar för belysningen, som går genom våra garage och som behöver kommas 

åt. 

I garagen planerar Bravida att dra den nya kablen i mitten av garaget, det innebär att 

samtliga bilar måste flyttas ut. Lamporna på baksidan av garagen ska bytas inklusive kablen, 

se bild nedan. Om du har en sådan kabel vid ditt garage så måste de komma åt den kabeln 

för bytet. 

http://www.grahunden.se/web/page.aspx?refid=59


 

Lamporna som sitter på framsidan ska också bytas, se bild nedan. Här gäller samma sak som ovan. 

Bravida måste komma åt att byta kabeln. Garagelängorna som idag saknar belysning på framsidan 

kommer också att få nya lampor där. Det innebär att du måste frigöra plats för den nya kabeln där 

också. Det kommer att markeras var de nya lamporna ska sitta, så att du vet om du behöver gör 

något. Se skiss på www.grahunden.se/Anslagstavlan/Belysningsgrupp och på anslagstavlorna i 

området. 

 

 

• Det ska monteras nya lampor på garagegavlarna, vilket innebär att du som har ditt garage 

mot en gavel behvör frigöra den ytan också. 

• Kör ut din bil /dina bilar om du har flera. Den dag som installation sker i din garagelänga 

behöver du köra ut din bil senast klockan 08:00 på morgon. Bravida räknar med att göra en 

garagelänga per dag och vara klar kl. 16.00. Exakt dag/tidpunkt för dig kommer senare.  

Om installationen försenas på grund av att Bravida inte kommer åt att göra sitt jobb kommer 

föreningen att debiteras extrakostnader. Dessa extra kostnader kommer att debiteras de 

fastighetsägare som inte har gjort nödvändiga förberedelser eller flyttat ut sin bil/ar från garagen 

på installtionsdagen. 

Vi behöver också hjälp av några på plats, dagtid, som kan vara tillhands för Bravidas hantverkare 

under installationen (toalettbesök; värma och äta medhavd lunchlåda etc.). 

Skicka ett mejl till styrelsen@grahunden.se och anmäl dig om du kan hjälpa till. 

Med vänlig hälsning  

Styrelsen,  

Gråhundens samfällighetsförening 

http://www.grahunden.se/web/page.aspx?refid=59
mailto:styrelsen@grahunden.se

