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OBS! Sparas i lägenhetspärmen

Vi hor för mycket TRAFIK på gångvögorno I

Tänk på våro born i området och onvänd enbont 9ån9vägen för biltrofik om det är
olldeles nödvändigt, vid flytt och större inköp och då med högsto beredskop och i
kryphostighet , TACK.

Vårens städdog blir i år pä lordog den 2t april, se seporot inbjudon.

Arbetet med ott rusto upp lekplotserna, fortsätter nu i vår. Konfoktperson i

styrelsen, är Adom på nr 28.

OMMÅLNING 2012

På måndog den 26 mors stortor föreningens storo renoveringsorbete.
Bilogt finns informotion från Roofio som kommer ott tvätto och behondlo token,
somt f rån Entreprenören f ör snickeri / ommålning.

Tvätt ov tak
Tv<itt och behondling ov token (sker inte samtidigt) skoll göros på somtligo hus
och corportor i vår, med stort den 26 mors med hus nr 2 - 8.Sen orbetor de sig
vidore in i området.
De tvättqr med votten under hö9t tryck och det kommer att bli smutsigt. ov det
som spolos bort från token, men de sko återställa efter si9.
Du onsvoror för ott flytto bort eller täcko över morkiser, möbler, krukor och
annot som står näro huset.
De kommen ott to corportorno sist och då meddelos ni om qtt bilorno bör flyttos.



Målning
Med stort den 2 april kommer snickare och målare ott börjo med sammo område.

Etopp 1 är hus nr 2 tll 32. Plonen än ott de även hinner med hus nr 34 till 52
under 207?, men det beror bl o på hur mycket ponel som behöver bytos ut och
vädret så klort.
Restenonde hus och gemensomhetslokolen ploneros till 2013.

Corportorno till hus nr 2-12.28-32 somt extro p-plotser (för moteriolbod)
kommer att användos ov målornq under etopp 1, så vrinligen använd
gästporkeringorno bokom nr 26-32.

Gemensomhefslokolen är också bokod under helo målningsperioden (till mitten
sept) för hontverkorno, så de hor tillgång till tooletter och kök. De kommer ott
to med egno stolor och bord. f undontogsfoll kon vi undersöko om lokolen är
tillgänglig på,helgen, kontokto någon istyrelsen igod tid.

Vårt extroförråd (Återbruket) kommer ott onvändos till förvorning ov

målargrejer.

Bådo företogen hor uppgett flero kontoktpetsonet och tveko inte om du hor
frågor som berör just dej och din lägenhet. Styrelsen kommer ott voro
iillgänglig för snobbo beslut gentemot entreprenörerno, men ollo detoljer kon de
svoro mycket snobbare på.

Styrelsen


