
Fyrisgatan 12-14 – relining av 
spillvattensystem.

              Detta möte spelas in för att vi ska kunna förmedla det till dem som inte kan vara med                                                                                   



Tubus System AB
• Grundades 1998

• Egenutvecklad metod

• Arbetar rikstäckande i Sverige, endast egen personal

• Etablerade i Tyskland, Holland, Finland, Sverige och 

Italien

• Utfört relining i över 80 000 lägenheter

• www.tubussystem.se



Vad är relining ?
Genom relining med Tubus System renoveras dina avloppsrör och blir som 
nya utan att man behöver riva ut gamla rör eller befintliga stammar. Detta 
innebär minimal mängd med avfall, minimala störningar och en betydligt 
lägre kostnad jämfört med ett traditionellt stambyte. Med relining får man 
en högkvalitativ renovering av ert avloppssystem och era stammar, 
samtidigt som ni gör en långsiktig investering i er fastighet.



Vad kommer hända hos er?
Vi kommer att relina era avloppsrör i källaren, de rör som ligger i 
källargolvet. Eftersom man inte kan använda avloppet under tiden för våra 
arbeten, cirka 2 veckor per hus så kommer vi bygga ett provisoriskt avlopp 
i källaren som kommer användas under entreprenaden.



Aviseringar.



• Endast egen anställd 

personal

• Vi bär enhetlig klädsel

• Vi använder ID 06

VÅR PERSONAL



Tubus System vill med anledning av Covid -19, meddela att all personal från Tubus 
System som utför entreprenad är friska, och har instruktioner som följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 

INFORMATION OM COVID-19



• Infomöte med boende 22 februari KLART √

    Fyrisgatan 14

• Arbete med att bygga provisoriskt avlopp start vecka 9, måndag 1 mars.

• Start relining vecka 10, 8 mars. Avstängning för samtliga lägenheter när vi 

kopplar in provisoriskt avlopp och relinar utloppet ut ur huset.

• Måndag vecka 12, 22 mars urkoppling av provisoriskt avlopp. Avlopp avstängt.

    Fyrisgatan 12

• Arbete med att bygga provisoriskt avlopp start vecka 12.

• Start relining vecka 13, 29 mars. Avstängning för samtliga lägenheter när vi 

kopplar in provisoriskt avlopp och relinar utloppet ut ur huset.

• Måndag vecka 15,  12 april urkoppling av provisoriskt avlopp. Avlopp avstängt.

TIDPLAN



Boendes förberedelser

• Töm förråd om du fått avisering om att vi behöver tillträde, det som lämnas i 

förrådet/lokalen lämnas på egen risk, det finns risk för att det kan skadas eller 

smutsas ner.

• Tänk på att avlopp ej kan användas under tiden arbetet pågår = den dagen/tiden 

som står på den RÖDA aviseringen från oss. 



Spolning i avlopp trots avstängning !!
•Det är av största vikt att våra avstängningar av era avlopp respekteras till 
100%.

•Det är mycket viktigt att vi har tillträde till utannonserat förråd eller 
annat aviserat utrymme.

•Konsekvenserna av att använda avloppet kan vara mycket allvarliga då vi 
får börja om våra arbeten med att sanera rören, torka dem igen. 
rensning etc. innan vi kan påbörja byggandet av det nya röret.


