
                    STYRELSEN INFORMERAR ! 

Vårt bokslutsmöte är avklarat och vi känner oss nöjda och ser fram 

emot att i år kunna bjuda in till en årsstämma i församlingshemmet 

där vi efteråt serverar smörgåstårta.Den är planerad till den 23 Maj 

och separat kallelse skickas ut av Riksbyggen. 

Snickarna arbetar på för fullt och vi håller i skrivande stund på och 

avtalar med målarfirma och om allt går som det ska, vill dom starta 

direkt efter påsk. Tänk på att vi då åter igen behöver bereda plats för 

fortsatt arbete. Målning är tänkt att ske på bytt panel, samt ”runt 

hörnet”och in på förråd som är fristående och plank tillhörande 

fristående carportar.Övriga plank i carportar kommer få målat ändträ 

ca 1/2m in på planket. Generellt sett kommer skyddat trä inuti 

carportar ej målas.Vi har gett tillåtelse till att målarna får klippa bort 

växtlighet som gör att dom inte kommer åt ,men vi vill helst att detta 

görs av den boende själv. Utförligare information kommer,men prata 

gärna med målarna om vad som gäller hos just er.Målningen utförs 

av firman NYB,Nordiska ytskiktsbolaget. 

Det närmar sig också filterbyte samt byte till sommarkassett i våra 

fläktar.Vi kommer innan dess att rengöra kanalerna till 

återvinningssystemet i lägenheterna och då behöver man få åtkomst 

till alla ventilationssdon. Tänk på att dessa då behöver vara lätta att 

komma åt(glöm ej klädkammaren). I köken på 1 ½plans husen finns 

en renslucka i kökets yttervägg uppe vid överskåp mot fönstervägg 

som kan vara inbyggd, och då behöver man själv öppna upp där 

innan. I samband med filterbytet kommer ventilernas flöde ställas 

in.Detta utförs av Riksbyggen samt SIMAB och mer info kommer. 

Tänk på att vi i styrelsen alltid informerar om ett arbete skall utföras 

samt vilken firma som kommer.Är någon osäker eller kontaktas av 

någon firma som vi inte informerat om så kontakta någon i styrelsen. 



     


