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Hittar du inte svaret på din fråga? Ställ den då till info@granbygardarna.se.

DRÄNERING AV GRUNDEN
1.

Vad innebär det att dränera om grunden?
När man dränerar om grunden så gräver man sig ner längst med
källarytterväggen. Man gör sedan rent väggen och sätter upp en så
kallad dränerande skiva som både isolerar och som ser till att inget
vatten ligger emot källarytterväggen.
Även ett dräneringsrör läggs längst ned utmed källarplattan för att leda
bort vatten från huset.

2.

Kommer jag kunna komma ut och in i mitt trapphus medan de
gräver?
Ja, du kommer kunna komma ut och in i trapphuset. Däremot kan det
komma vara avstängt en kortare stund någon dag. Detta kommer
markentreprenören avisera om i god tid innan i trapphusen.

3.

Kommer jag kunna använda mitt garage medan de gräver?
Nej, precis när arbetet på den sida där du har ditt garage pågår
kommer du inte kunna köra ut och in med bilen.

4.

Kommer buskarna försvinna när man dränerar om grunden?
De buskar som växer intill fasaden kommer försvinna. Beroende på
utformningen av vår gård så kommer nya växter planteras.

INNERGÅRD
5.

Hur kommer gården se ut efter renoveringen?
Det har inte tagits fram någon ritning över innergården i dagsläget.

6.

Kommer det fällas några träd i samband med renoveringen?
Nej, det finns inga planer på att fälla några träd.

7.

Vad kommer hända med sophusen?
Nya större sophus kommer byggas. Exakt placering och storlek är inte
bestämd i dagsläget.

8.

Hur kommer de nya sophusen se ut?
I dagsläget är det inte bestämt hur de nya sophusen kommer att se ut
men de kommer att följa de nyrenoverade husens stil och utformning.

9.

Kommer det fortfarande finnas lekplatser kvar på den nya
innergården?
Ja, de kommer finnas kvar.

10. Kommer belysningsstolparna på gården bytas ut?
Nej, det finns inga planer på att byta ut belysningsstolparna.
11. Kommer det sättas upp nya och fler cykelställ?
Ja, i dagsläget är planen att sätta upp nya och fler cykelställ.
12. Kommer det anordnas med parkeringsplatser på innergården?
Nej, det kommer inte anordnas några parkeringsplatser på innergården.

