BRF HASAREN INFORMERAR
RENOVERI NGSARBETEN 2O15
Som Vi lidigarc har informeral om sd kommer Renoveringsarbeten,etc i mindre
omfottning genomJdrasdvendetta dn Vi har delra dr anlitad samrnoEnteprendr
som gjorde renoveringsarbeten2012,2013 samt 2011,Arberet kommersannolikt atl
pdbdrjas slUet Augusti/bdjan September.Arbelen som kommer atl genom.fdrasdr
bland annaltdljanden
* Ombyggnad/Demonlefing utov gamla sopskdpomr,frde2.
t Mdlning ulav dhrrkarmar pd Fdrrdden p,i "ulvalda" Bostadsrijaerinom hela
Fdreningen som dr i behovutav detta
* Oversyn/RenoveringTrappor och Trapprdckenpd Husamdgen 75 85
* Oversyty'RenoveringTrapprfrchenpd Ryttamdgen2

- 15,Husamdgen33 - 13

' Oversyty'Mdtningstaketi anslutning till g,finpdg vid Husamdgen27 - 3I
' Oversyn/Renoveringulav Sandlddorpd omrddeI och 3
* Riktning alav gAngvdgsbelysningsstolpar
p& omrddeI och 3
Anm: De tvdJ6*a angivna arbelen krdver tillgdng till dessautrymmen
Utshicktill berdrdaBostadsrdtterkommer ax s*e i Jbmdg innan arbetet
kommer ox pdbdrjas. Vid eventucll btist p,i tid hos anlind Enteprcntu sd kan
vissaulw ovan anbetenldmkjutas till 2016

Vdr ntestperiod"uav den nya g&ngvligsarmatweni nu klar. {Inder dengdngna
"lestpefioden" under cirka I mdnads,frhar ingen Bostadsrdtlsinnehovareinkommit med
nAgru negaliva onndrkningar/kommentarer. Sdledessd har Styrelsenlaflot beslut om att
kdpa in 12 sl nya g,frngvdgsarmaturer
till gdngvdgana pd omrddeI och 3. Vi hade tidigare
info
Leveranfiren
oo
testbelysningen
var "bestyckad"med "kallt" ljus sken
fdtt
frdn
Detta varfela*tigt och shavara 'neulralt' eitl sken-De nya gdngvdgsarmalurerna
kommerJirhoppningsvis monterasunderAugusti rminad.Kostnadci*a 55 000 - 60 000
kr inkl monteing,

Som Ni alla Jdrhoppningsviskdnne?rtUsAtu det Pa*edngsfdrbud pd 2 st
Parkefingsplatserpd omrdde3. Pa*e ngsJdrbudetgdller pd fussa 2 platser Onsdagar
mellan kl 08 - 16.AvsiHen med detta Pa*eringsftrbud dr dl 90ru det m0jlig|Ar
Sopfodonet dl vnndaoch minimera backning enligt kra/regelverk frdn Enlreprennren.
Se tidigare utskichom detta. Tyvan sd stod ndgon BiUHusbil par*erad pd dessa2 plalser
pd smasle vec*anssoptAmningOnsdag3 JanL Efter arl dct harframkommit till Styrelsens
kdnnedoma:ttsena$lesoplAmningenej shettpd omr,frde3, s,frhar konlakt lagits med
StenungsundsKommun"Dessahar informcrut om att sopfimning ej skeddeeftenom en
anlal Iotdon earparkeradepd ovan angivnaparkeringsplatsenS,filedess,if,ir nu omr,fide3
"leva" medfulldstin*ande sopkdrl under 2 veckorstid, inte sd roligt pga utav ax n,igra ej
har efterlevt ParheringsJdrbudetsomgdller, Oavsetlom det dr Medlemmar inom
Fdreningen eller besdkaresom dr dgaretill Fordon somparheras inom BRF Husaren sd
ska detla Pa*eringsfdrbud efte evas.Bl detfortsatta,framlua prcblem med att
ParkeringsldrbudA ej efterlevssfr kommer Vi sannolikt inJdra ndgon slagsform ulav
upa*eringsbatero . SlenungsundsKommun och dessEnteprendr dt informerade om all
ta korl pd eventuellafrantida Fordon sorn bryter mot gdllande ParkeringsJbrbud.
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