Nyhetsbrev sept 2020

Trapphusrenoveringen
Renoveringen är nu i full gång i trapphusen R45-R47 och målningsarbetet ska
vara klart vecka 40. Fr.o.m vecka 39 drar målningsarbetet igång i R53, och
därefter övriga i kronologisk ordning. Sist ut är därmed R59 som beräknas starta
i vecka 45. Renoveringen av samtliga trapphus inkl. ny armatur, namn- och
anslagstavlor beräknas vara klart till vecka 51. Observera att tidplanen är
ungefärlig.
Uppgång

Start

Tidsåtgång

R49

v. 41

4-5 veckor

R51

v. 41

4-5 veckor

R53

v. 39

4-5 veckor

R55

v. 45

4-5 veckor

R57

v. 45

4-5 veckor

R59

v. 45

4-5 veckor

Viktigt! När våra trapphus nu börjar bli färdigmålade ska grinden till
innergården användas vid in- och utpassering av cykel. Cyklar får alltså inte
bäras genom trapphus eftersom det lätt kan bli småskador om man råkar stöta
till vägg eller dörr.
För dig att förbereda:
• Samtliga dörrmattor som ligger utanför vissa lägenhetsdörrar skall tas
bort inför renovering och därefter inte återläggas i trapphus vilket är i
enlighet med brandskyddsreglerna.
Cykelparkering
Som säkert många medlemmar sett pågår markarbete vid ena kortändan av
cykelhuset. Vi har ju haft en del cykelstölder och cyklarna blir fler och fler trots
nyligen gjord rensning av cyklar som inte används. Styrelsen har därför beslutat
att göra cykelparkering på ytan fram till slänten ner mot gången. Fyra kraftiga
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cykelpollare som gör det möjligt att låsa fast cyklar med kraftigt lås kommer att
sättas fast i marken, som ska asfalteras. På slänten kommer marktäckande
Vintergröna att planteras.
Uppgrävning av ytan där cykelparkering planeras gjordes i somras då dränering
utfördes p.ga fukt i väggen.
Tre cykelpollare kommer också att sättas på innergården utanför ingången till
port 57 för att göra ytterligare plats för cyklar.
Underhåll balkonggolv
Vi påminner om att alla trätrallar på balkonggolv behöver underhållas en gång
per år. Trallen ska först rengöras med vatten och såpa. Efter torkning ska den
oljas in med lämplig olja. Tänk på att torka bort överflödig olja eftersom den är
brandfarlig.
Träd borttaget
Den rosenhagtorn som var död på innergården har tagits bort. I stället för att
plantera ett nytt träd har vi planterat växter som är omtyckta av bin och fjärilar.
Elsparkcyklar
Vi ber återigen de medlemmar som parkerar elsparkcyklar längs vår gatuuppfart
eller innergård att inte göra det. Dessa medför onödig biltrafik när de hämtas på
natten och dessutom avger de störande ljud när batteriet är urladdat. Att parkera
på innergården är inte tillåten eftersom de om samlar in sparkcyklarna inte har
tillgång till innergården.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
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