Informerar!
2020-09-18

ELAVSTÄNGNING
HUS A Platåvägen 10 - 18
TORSDAG 8 Oktober

IMD
(Individuell Mätning och Debitering)
Det kommer att vara helt strömavbrott från 08:00 – 12:00 för ombyggnad av
elundercentraler. Det kommer att arbetas med byten av medlemmarnas mätare i varje
port samtidigt som ombyggnaden av elundercenteralen pågår. Alla mätare hinns inte
med på 4 timmar så det arbetet kan komma att pågå även under eftermiddagen och
medför kortare avbrott för enskilda lägenheter.
Vi ska inte behöva komma in i någon lägenhet men det är bra att vara hemma och se att
allt fungerar efter mätarbytet.
All ombyggnad av elundercentraler och byten av samtliga elmätare kommer att utföras
av PA Elservice AB.
Internet och TV påverkas.
Hissarna kommer också att stå och portkoder fungerar inte.

Frågor besvaras av Bosse Lundström tel: 0708 13 69 51
mail: fastighet@brfedsbacka.se

Styrelsen Brf Edsbacka

Informerar!
2020-09-18

ELAVSTÄNGNING
HUS B Platåvägen 6 - 8
ONSDAG 30 September

IMD
(Individuell Mätning och Debitering)
Det kommer att vara helt strömavbrott från 08:00 – 12:00 för ombyggnad av
elundercentraler. Det kommer att arbetas med byten av medlemmarnas mätare i varje
port samtidigt som ombyggnaden av elundercenteralen pågår. Alla mätare hinns inte
med på 4 timmar så det arbetet kan komma att pågå även under eftermiddagen och
medför kortare avbrott för enskilda lägenheter.
Vi ska inte behöva komma in i någon lägenhet men det är bra att vara hemma och se att
allt fungerar efter mätarbytet.
All ombyggnad av elundercentraler och byten av samtliga elmätare kommer att utföras
av PA Elservice AB.
Internet och TV påverkas den dag arbetet pågår och även den 8/10 när installationen
görs i hus A.
Hissarna kommer också att stå och portkoder fungerar inte.

Frågor besvaras av Bosse Lundström tel: 0708 13 69 51
mail: fastighet@brfedsbacka.se

Styrelsen Brf Edsbacka

Informerar!
2020-09-18

ELAVSTÄNGNING
HUS C Platåvägen 2 - 4
TISDAG 29 September

IMD
(Individuell Mätning och Debitering)
Det kommer att vara helt strömavbrott från 08:00 – 12:00 för ombyggnad av
elundercentraler. Det kommer att arbetas med byten av medlemmarnas mätare i varje
port samtidigt som ombyggnaden av elundercenteralen pågår. Alla mätare hinns inte
med på 4 timmar så det arbetet kan komma att pågå även under eftermiddagen och
medför kortare avbrott för enskilda lägenheter.
Vi ska inte behöva komma in i någon lägenhet men det är bra att vara hemma och se att
allt fungerar efter mätarbytet.
All ombyggnad av elundercentraler och byten av samtliga elmätare kommer att utföras
av PA Elservice AB.
Internet och TV påverkas den dag arbetet pågår och även den 8/10 när installationen
görs i hus A.
Hissarna kommer också att stå och portkoder fungerar inte.
Garageporten kommer att ställas upp.

Frågor besvaras av Bosse Lundström tel: 0708 13 69 51
mail: fastighet@brfedsbacka.se

Styrelsen Brf Edsbacka

Informerar!
2020-09-18

ELAVSTÄNGNING
HUS D Platåvägen 34 - 36
TORSDAG 1 Oktober

IMD
(Individuell Mätning och Debitering)
Det kommer att vara helt strömavbrott från 08:00 – 12:00 för ombyggnad av
elundercentraler. Det kommer att arbetas med byten av medlemmarnas mätare i varje
port samtidigt som ombyggnaden av elundercenteralen pågår. Alla mätare hinns inte
med på 4 timmar så det arbetet kan komma att pågå även under eftermiddagen och
medför kortare avbrott för enskilda lägenheter.
Vi ska inte behöva komma in i någon lägenhet men det är bra att vara hemma och se att
allt fungerar efter mätarbytet.
All ombyggnad av elundercentraler och byten av samtliga elmätare kommer att utföras
av PA Elservice AB.
Internet och TV påverkas den dag arbetet pågår och även den 8/10 när installationen
görs i hus A.
Hissarna kommer också att stå och portkoder fungerar inte.
Garageporten kommer att ställas upp

Frågor besvaras av Bosse Lundström tel: 0708 13 69 51
mail: fastighet@brfedsbacka.se

Styrelsen Brf Edsbacka

Informerar!
2020-09-18

ELAVSTÄNGNING
HUS E Platåvägen 28 - 32
TISDAG 6 Oktober

IMD
(Individuell Mätning och Debitering)
Det kommer att vara helt strömavbrott från 08:00 – 12:00 för ombyggnad av
elundercentraler. Det kommer att arbetas med byten av medlemmarnas mätare i varje
port samtidigt som ombyggnaden av elundercenteralen pågår. Alla mätare hinns inte
med på 4 timmar så det arbetet kan komma att pågå även under eftermiddagen och
medför kortare avbrott för enskilda lägenheter.
Vi ska inte behöva komma in i någon lägenhet men det är bra att vara hemma och se att
allt fungerar efter mätarbytet.
All ombyggnad av elundercentraler och byten av samtliga elmätare kommer att utföras
av PA Elservice AB.
Internet och TV påverkas den dag arbetet pågår och även den 8/10 när installationen
görs i hus A.
Hissarna kommer också att stå och portkoder fungerar inte.
Garageporten kommer att ställas upp

Frågor besvaras av Bosse Lundström tel: 0708 13 69 51
mail: fastighet@brfedsbacka.se

Styrelsen Brf Edsbacka

Informerar!
2020-09-18

ELAVSTÄNGNING
HUS F Platåvägen 22 - 26
ONSDAG 7 Oktober

IMD
(Individuell Mätning och Debitering)
Det kommer att vara helt strömavbrott från 08:00 – 12:00 för ombyggnad av
elundercentraler. Det kommer att arbetas med byten av medlemmarnas mätare i varje
port samtidigt som ombyggnaden av elundercenteralen pågår. Alla mätare hinns inte
med på 4 timmar så det arbetet kan komma att pågå även under eftermiddagen och
medför kortare avbrott för enskilda lägenheter.
Vi ska inte behöva komma in i någon lägenhet men det är bra att vara hemma och se att
allt fungerar efter mätarbytet.
All ombyggnad av elundercentraler och byten av samtliga elmätare kommer att utföras
av PA Elservice AB.
Internet och TV påverkas den dag arbetet pågår och även den 8/10 när installationen
görs i hus A.
Hissarna kommer också att stå och portkoder fungerar inte.
Garageporten kommer att ställas upp

Frågor besvaras av Bosse Lundström tel: 0708 13 69 51
mail: fastighet@brfedsbacka.se

Styrelsen Brf Edsbacka

