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Hissrenovering 
 

Under nedanstående period kommer hissen att bytas ut i trappuppgången vilket 
innebär att det bara är trapporna som finns tillgängliga för in och utgång. 
Utom för Kallebäcksvägen 11 och 13 som kommer ha en av de två hissarna igång. 

 

Adress:  Startvecka År Färdigställd 
vecka 

Kallebäcksvägen 11 B  2 2019 6 
Kallebäcksvägen 11 A  7 2019 11 
Kallebäcksvägen 13 B  12 2019 16 
Kallebäcksvägen 13 A  17 2019 21 
Ostgatan 2  22 2019 26 
Ostgatan 4  32 2019 36 
Ostgatan 6  37 2019 41 
Ostgatan 12  42 2019 46 
Ostgatan 14  2 2020 6 
Ostgatan 16  7 2020 11 
Ostgatan 18  12 2020 16 
Ostgatan 20  17 2020 21 
Ostgatan 22  22 2020 26 
Gräddgatan 2  32 2020 36 
Gräddgatan 6  37 2020 41 
Gräddgatan 10  42 2020 46 

OBS: Detta schema är det preliminära planeringsschemat. 
Mer information kommer att delas ut när det närmar sig för er uppgång. 

 

Om ni eller era besökare av olika skäl inte kan använda trapporna under denna 
period måste ni själva hitta en alternativ lösning. Styrelsen saknar tyvärr 
resurserna för att hjälpa er med detta. 
Det innebär också att det är extremt viktigt att trappuppgångar hålls fria från 
föremål för att minska olycks- och brandrisker. 
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Bytet av hissen är ett totalbyte som genomförs av Rikshiss Service AB vilket 
innebär att alla delar av maskineri, korg och kablar byts ut för att få en modernare 
och säkrare lösning som förhoppningsvis kommer hålla många år framöver utan 
några problem. Under arbetstiden kommer det medföra en del olägenheter i form 
av oväsen och liknande som tyvärr är nödvändiga för arbetet och vi hoppas ni har 
överseende med detta. 

Vi är en bostadsrättsförening vilket innebär att vi äger alla våra fastigheter 
gemensamt. Därmed kommer ingen kompensation att utgå för de olägenheter 
som detta byte innebär.  

Vid frågor får ni gärna kontakta underhållsgruppen via underhall@brfkallkallan.se 
eller via telefon 070-674 32 87. 

/Styrelsen 
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