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Takreparationer

Fönsterrenoveringen är igång!
Renoveringen av våra fönster utförs av
målerifirman Gusten Persson AB. Arbetets
omfattning är utvändig målning av synliga ytor
mellan fönstren med tillhörande tvättning,
renskrapning, kittkomplettering m.m. Vi behov
kommer även bottenstycke och karmsidor att
renskrapas och behandlas. Den stående panelen
under balkongfönster målas, och kommer vid
behov att bytas ut. Man kommer också att
komplettera de befintliga luftintagen i fönstren för
att åstadkomma en förbättrad ventilation.
Arbetet med fönstren beräknas vara färdigt under
våren. Gusten Persson AB aviserar i trapphusen
innan de påbörjar arbetet i respektive hus. De
kontaktar varje lägenhetsinnehavare då de
behöver tillgång till lägenheten för att kunna
utföra arbetet. Det är viktigt att fönsterbänkar
töms, att möbler i anslutning till fönster tas bort,
att kläder i klädkammare skyddas. De som har
uteplats vänligen skydda växter under fönstret då
panelen under fönstret kommer att målas.

När taken i våras rensades från måsägg upptäcktes
att en del takpannor var trasiga. Inom kort
kommer en takfirma att se över våra tak och byta
trasiga takpannor. Arbetet beräknas ta ett par
dagar.

Trädgårdsrenoveringen
Nu har styrelsen fått de slutgiltiga skisserna på
våra trädgårdar av trädgårdsarkitekt Aurelio
Enciso. Skisserna finns upplagda på vår hemsida.
Har du synpunkter är du välkommen att kontakta
styrelsen.

Övrigt
För dig som medlem är det i förta hand stadgarna
och bostadsrättslagen som styr när det gäller
föreningens åtaganden och regler. Information på
hemsida och övrig information som delas ut ses
alltid som sekundär.

Parkeringen
Föreningen har avtal med Europark för
parkeringsbevakning. Ring 0771-40 10 20 om du
vill anmäla ett felparkerat fordon eller om någon
obehörig använder din parkeringsplats.

Minskning av brännbara sopor
Sedan vi förbättrade möjligheten till återvinning i
våra grovsoprum har våra brännbara sopor
minskat med 25 %. Vi kommer som en följd av
detta att minska storleken på kärlen i samma
omfattning och därmed även kostnaderna för de
brännbara soporna.

Styrelselokal och övernattningslägenhet
Fredrikssons
måleri
kommer
att
utföra
ombyggnationen av den nya styrelselokalen och
övernattningslägenheten. Arbetet kommer att
påbörjas i januari och vara klart i början av april. Vi
återkommer med mera information angående
bokning
och
kostnad
för
att
hyra
övernattningslägenheten.
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