
Härmed bekräftar jag, Claes Göthman förvaltningschef på SKB, att renoveringen av 
badrummet i lägenhet 108 på Kampementsgatan 34 skall göras om. 

Arbetena ska utföras i enlighet med följande beskrivning. 

1. Arbetena ska vara fackmannamässigt utförda. 
2. Kaklade väggar åtgärdas ej, förutom att 

hörn vid yttervagg till vänster, bakom värmestam, görs om så att ett 
normalt kakelhörn erhålls. 
mjukfogat hörn vid yttervagg höger kulöranpassas till omgivande fogar. 

3. Golv och sockel utbytes. 
4. Rostfri sil till golvbrunn bytes 
5. Val av klinker görs av Iägenhetsinnehavaren i samråd med den som ska utföra 

uppdraget. 
6. Tröskel mellan bad och korridor byts och utförs i ek. 
7. Tidpunkten för arbetenas utförande bestäms av Iägenhetsinnehavaren i 

samråd med den som ska utföra uppdraget 
8. Information lämnas kontinuerligt från utförare till Iägenhetsinnehavaren 
9. Ersättning för nedsatt nyttjande utgår med 25 % av hyran under den tid som 

arbetens pågår. 

Bromma 22 september 2006 

Claes Göthman I Ovanstående god kännes 

Mikael Möller 
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