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INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Förberedande arbeten fortskrider enligt plan inför ombyggnation av tak samt
fönsterbyten. Styrelsen tog beslut att ett helt byte av fönster ska utföras i
samband med takombyggnationen. Beslutet grundar sig på den utredning som
vår projektledare från Riksbyggen lämnat till föreningen/styrelsen, dvs att ett
helt byte av fönster är rekommendation i samband med takombyggnad i och
med att man har en ställning uppbyggd runt husen. Vid ett helt byte av
fönstren byts även karmarna ut. Karmarna är ej bytta sedan husen byggdes på
60-talet. Närmare beskrivning om hur arbetet kommer att utföras återkommer
vi till senare.
I dagsläget pågår en utredning om solceller samt förberedande arbeten för
bygglovsansökan. När vi fått klart med bygglovet går vi vidare med ett
anbudsförfarande. Allt detta sköts av vår Projektledare från Riksbyggen.
Vi har i dagsläget ingen tidsplan på arbetet utan vi får avvakta och se hur lång
tid kommunen tar på sig med bygglovet. Så fort vi har ytterligare besked betr
taken/fönstren återkommer vi med info.
Under våren kommer stamspolning att utföras i samtliga hus. Vi har sett att
problemen med avloppsstopp kommer tätare och stamspolning har ej skett
sedan stamrenoveringen. Det är med andra ord angeläget att detta blir gjort
snarast.
Styrelsen har beslutat att anlita Centric AB för trädgårdsskötsel samt
snöröjningsuppdraget kommande säsonger. Avtalet är i första hand ett år för
att vi ska få känna oss för hur samarbetet fungerar.
En vädjan till hundägare, om ni rastar era vovvar på våra gräsmattor,
parkvägar osv så ta upp efter hunden. Och undvik att låta hundarna uträtta sina
behov på våra planteringar, buskar och träd. Dels tar växterna skada och det är
inte roligt för de som sköter om våra grönytor att behöva handskas med detta.
Ta hand om er
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