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Renovering av balkonger och förråd har nu pålrörjats. Det är Iängan med Trålargränd

1-1"5 som har päbörjats. Det är Aspuddens Måleri AB som är ansvarig entreprenör,

Snickarna är i nuläget två gulklädda män och snart kommer

ytterligare 2-4 målare samt en plåtslagare att komnra till. En contai-

ner kommer att ställas i området och byggmateriel kommer att

läggas inom/ utanför området. Håll uppsikt över era lekande barn,

då det inte är någon iekplats.

Varje länga beräknas ta 1-3 veckor aft renovera beroende

på skick och franrkomlighet. Överenskommelse har skett

gällande att päbörja yttre längorna, Trålargränd nr 1-54.

Fortsatt planering i samråd med styrelse cch HSB.
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För att vi skall slippa onödiga kostnader så måste hantverkarna komma åt att utföra

sitt arbete. Det sitter en del fasta fillbyggnader och buskar som vi som medlemmar

ansvarar för, inte föreningen, dessa måste tas bort. För ingen vill väl ha höjda

månadsavgifter för alt någon eller några inte ploci<ar ner sina saker, eller hur ?

Vi vill nu därför att ni ser över era fasta tillbyggnader, buskar, tak, markiser mm, tar

bort det och ser till att det finns framkomlighet för byggnadsställningar.

Ni kommer skriftligen få en lapp i brevlådorna när det är er längas tur.

Vi vill även poängtera vikten med att hålla koll på obehöriga i

området, då det under renoveringar finns risk för ökad brottslighet.

Det är då alimänt mer rörelse och okända som kan utge sig för att

vara hantverkare. Hjä!p varandra alt hålla uppsiktl

Vi ses på ärsstämman på onsdag, T maj kl 18:30 på Träffen iViksjö.

den 1 maj 2014
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