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Vi hoppas att ni alla haft en fin sommar! 
Tillsammans med detta infoblad kommer även den tidigare  
utlovade presentationen av styrelsen.  

 

I område 3 har målning av fasader pågått under sommaren. Lite otur med vädret gjorde 
att arbetet inte är helt avslutat för garagen men det återupptas i slutet på nästa vecka. 

 

Måndagen 7 september är planerad start för arbetet med rengöring och “antiväxt-
behandling” av våra takpannor på samtliga tak. Firman kontrollerar att vi ej har trasiga 
takpannor samt gör stickprovskontroll av skicket under pannorna samt kontroll och 
rengöring av hängrännorna. Rengöring utförs manuellt och utan högtrycksspolning. 
Därefter görs behandling som förhindrar påväxt av mossa. 
Först ut är område 1, därefter område 2 och sist område 3. Preliminärt räknar vi med att 
detta tar några veckor. 
Vi informerar igen när det närmar sig ert boende.  
Viktigt är då att känsliga utomhusmöbler/textilier mm utomhus på era altaner tas bort 
eller skyddas då smuts från tak och hängrännor annars smutsas ner.  
Fönster ska vara stängda så slipper ni få in smuts. 

 

Angående färg som finns i föreningens garage så är denna avsedd för föreningens 
byggnader. Om man själv önskar förbättra någon del på föreningens byggnader som 
kräver bättringsmålning ska man kontakta ”Hustomten” Gunnar Svensson. 
Byggnadsdelar och konstruktioner som medlem själv har kompletterat lägenheten med 
(tex inglasningar, plank mm) har medlemmen själv underhållsansvaret för. (se stadgarna 
§44) Möjlighet finns att efter kontakt med ”Hustomten” utnyttja föreningens färg men 
då ska man betala för förbrukad mängd. 
Obs. För att har kontroll på tillgång av färg måste ”Hustomten” alltid kontaktas för 

färguttag.  

 

Så lite påminnelser: 

Tänk på att använda rätt avi (ocr-nummer) vid betalning av månatliga avgiften. Om man 
t ex råkar använda september månads avi för augusti så blir det fel och augusti-avgiften 
registreras som obetald.  

Vi vill återigen påminna boende i område 3 att garagen är avsedda för bilar. Det händer 
ofta kvällstid att alla parkeringsplatserna är upptagna så besökande inte får någon plats. 

OBS att det är parkeringsförbud på vändplatsen vid trappan.  

 

Vi återkommer snart med datum i oktober för höststädningen. 


