
Kära medlemmar i Brf Generatorn 
 

Nu är det äntligen dags för att dra igång byggandet av nya P-platser       
 

Arbetet kommer inledas under vecka 36, troligen på onsdagen den 26/8. Det är därför extra viktigt 

att ingen parkerar bilar framför Grottvägen 15 från och med tisdag den 25/8! 

 

Arbetet kommer ske i fyra steg och förväntas pågå till och med vecka 40: 

1. 10 st nya p-platser framför Grottvägen 15. 

2. 4 st nya p-platser utmed Generatorgatan + ny mur bakom Tre Krokars Gata 20. 

3. Mellan 3 & 5 nya p-platser framför Tre Krokars Gata 18 + breddning av existerande 

p-platser. Samt breddning av vägen mellan Generatorgatan 1 och Tre Krokars Gata 18. 

4. Asfaltering av de nya p-platserna & koppla in ström till nya laddstolpar och motorvärmare. 

Planen är att de som har parkeringsplatser som påverkas av arbetet under steg 2 och 3 kommer 

tillfälligt få parkera framför Grottvägen 15 under tiden som arbete sker på respektive område.  

Mer information om exakt vilka dagar detta rör sig om kommer lämnas till berörda medlemmar 

under projektets gång. 

Under steg 4 kommer vi även behöva stänga av strömmen i Grottvägen 15, Tre Krokars Gata 18 

samt Tre Krokars Gata 20 under ca 4 timmar.  

 

 
 

Mer info och större bilder kommer läggas upp på vår hemsida under projektets gång. 

 

Varma hälsningar Styrelsen i Brf Generatorn. 

http://brfgeneratorn.se/ 

http://brfgeneratorn.se/


Dear members of Brf Generatorn 
 

It is finally time to start constructing the new parking       
 

The work will start during week 36, probably on the 26/8. It is therefore important that no one 

park in front of Grottvägen 15 from Tuesday the 25th of Aug. 

 

The work will progress in 4 steps and is expected to be completed during week 40. 

1. 10 new parking spaces in front of Grottvägen 15. 

2. 4 new parking along Generatorsgatan + new wall behind Tre Krokars Gata 20. 

3. Between 3 & 5 new parking spaces in front of Tre Krokars Gata 18 + widening of the path 

between Generatorsgatan 1 and Tre Krokars Gata 18. 

4. Asphalting of all new parking + connecting the power to new charging posts and engine 

heaters. 

The plan is that members that have a parking that will be affected by the work during step 2 and 3 

will temporarily have to park on the new spaces in front of Grottvägen 15 while work is ongoing 

around their normal parking spaces. More information will be given to these members during the 

project. 

During step 4, we will also have to turn off the power at Grottvägen 15, Tre Krokars Gata 18 as 

well as Tre Krokars Gata 20 during about 4 hours.  

 

 

More info and bigger pictures will be published on our webpage during the project. 

 

Best regards The Board of Brf Generatorn. 

http://brfgeneratorn.se/ 

http://brfgeneratorn.se/

