
Viktig information om installationen av ny 
belysning i området 
Snart får vi ett ljusare och säkrare område. Efter beslut och diskussioner på de senaste årsmötena 

kommer vi att förnya belysningen i vårt område, vilket ska bli riktigt trevligt. Här kommer mer 

information om de förberedelser du behöver göra innan arbetet påbörjas. 

Vad kommer att hända 
Företaget Bravida kommer inom kort att påbörja installationen av ny belysning. Markeringar har 

satts ut för inledande grävning. Grävningen kommer att ske vecka 40 (30 sept-5 oktober). 

Installationen av de nya lamporna är planerad till mitten/slutet av oktober. Detaljplan kommer 

senare. 

Vad du behöver göra 
• 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 behöver komma åt 

ordentligt. 

• Kör ut din bil. Den dagen 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 klara kl 16.00. Exakt dag/tidpunkt för dig kommer i detaljplanen. Vi behöver få låna en 

garagenyckel av dig märkt med ditt namn och garageportnummer 

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

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

till förråden kommer att samlas in, inför arbetet. Märk nyckeln med ditt husnummer. 

 

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

behöver vi ordna tillsammans. Om installationen försenas på grund av att Bravida inte kommer åt att 

göra sitt jobb kommer föreningen debiteras extrakostnader. Extra kostnaderna kommer att 

debiteras de fastighetsägare som inte har gjort nödvändig förberedelse eller flyttat ut sin bil från 

garagen på installtionsdagen. 

Styrelsen kommer att meddela installationsdatum i detaljplan, så fort vi har fått informationen från 

Bravida.  

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 

mailto:styrelsen@grahunden.se

