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Till slut fick vi sommar och sommaren är kanske redan slut?

Underhåll
Styrelsen hade nyligen ett möte med HSB för att diskutera underhållsplanen och kommande
ommålning.

Vid den rundvandring vi då gjorde i föreningen ansåg HSB´s representant att husen överlag var i så
got skick att en ommålning kanske skulle vänta ytterligare ett år. Vi har tidigare sagt att det enligt
underhållsplanen skall målas om 2016 och det står vi än så länge fast vid men vi tänker låta HSB
göra en grundligare besiktning av våra hus för att utreda statusen. Skulle statusen vara så god att en
omålning kan vänta ett år är det ganska stora summor pengar att spara.
Så om ni framöver ser några HSB-klädda personer gå omkring nära husen så är det helt i sin
ordning.

Inför en sådan besiktning vore det bra om ni meddelar styrelsen eventuella fel/brister/tankar kring
skicket på fasader, fönster mm så kan underhållsplanen uppdateras på fler punkter.

Växtlighet nära fasader
Vid rundvandringen uppmärksammade HSB´s representant oss på olämpligheten i att ha växtlighet
nära husfasaderna.

Växtlighet bör inte finnas närmare än 40 cm från fasaderna. Detta eftersom den fuktigare miljö som
bildas vid växtligheten inte är gynnsam för våra fasader.

Kräftskiva
Lördagen den 12:e september klockan 18.00 är det dags för årets kräftskiva.
Styrelsen ordnar med dukning, så det enda som behöver tas med är mat och dryck.

Dukning och montering av tält gör vi på förmiddagen runt 10-tiden, så den som har
möjlighet får gärna hjälpa till med detta.

Anmälan görs till Elin Skålén, Taklöksvägen 23, lämna en lapp i brevlådan med info om
vilka ni är som kommer, eller mejla samma info till styrelsen@brfgulmaran.se
Anmälan behöver lämnas in senast den 4/9, för att kunna förbereda på bästa sätt.

Med vänlig hälsning!

Styrelsen
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