Nyhetsbrev maj 2010, målningsarbete
Nu var det dags igen för målningsarbete som
kommer att starta nästa vecka med
Lyftvägen 3-27, och den här gången gäller
det gavelspetsar och vindskivor på husen.
Det blev tyvärr inte samma målare som i fjor,
den nya heter G. Dahlqvist Måleri AB. Vi
har även anlitat BYGGOM som snickare för
att byta trasiga panel- och vindskivor. Vi
kommer att sätta plåt på vindskivorna (den
vita) och ersätta befintlig krönplåt (den röda),
slutresultatet kommer att bli så att det ser ut
som det gör nu, men att enplanshusen blir
underhållsfria på gaveln vilket blir billigare
för föreningen i framtiden då dessa inte
behöver ställningar och målning.
Vi kommer att börja vid Lyftvägen 3-27 (med
start nästa vecka) och fortsätta runt i
området. Målarna kommer att avisera cirka 3
dagar innan de kommer och reser ställning.

De som har carportar vid sidan om sitt hus
(Lyftv. 3-27) kan få problem att köra in bilen
eftersom ställningen kommer att stå i vägen,
detta gäller bara en kort tid och vi hoppas att
ni har överseende med detta.
Har ni frågor får ni gärna kontakta oss i
styrelsen eller målarna när de är på plats.
Som tidigare måste målarna ha en bod både
för att äta, byta om och för toalett, och vi
har kommit överens med målarna om att
placera den på någon av de två trefickors
parkeringsplatser som är överst på stora
parkeringen på Lyftvägen. Vi hoppas att den
är minst i vägen här.
Bästa hälsningar,
Styrelsen

Målningen beräknas vara klar till den 27
augusti, Ställningar måste byggas för att
kunna byta och måla panelen, men vi har
avtalat med målaren att de ska vara borta
under semestern för att inte störa. Det är
därför viktigt att det inte finns några hinder
för ställningsbyggarna, t.ex. bråte, cyklar
eller liknande utmed gaveln på husen.

Ställningsbyggarna kommer till ert område på
torsdag den 6 maj
Viktigt! Ni som har bilar i carporten måste flytta ut dessa innan ställningen byggs och
säkerställa att inget står i vägen för byggandet av ställningen, t.ex. bråte eller cyklar längs med
och framför gaveln.
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