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Vintern lyser fortfarande med sin frånvaro och för
dem som inte gillar att skotta så är det positivt. Våren
närmar sig med stormsteg och så också det stora
målningsarbete som ska genomföras under året.

Målning
Vi har anlitat Gbg:s Måleri för att måla våra fasader
under året. Arbetet är planerat att påbörjas vecka 16
och hålla på till vecka 40, med ett tre veckors uppehåll
i juli. Arbetet är väderberoende så viss avvikelse kan
förekomma i planeringen. HSB kommer att hjälpa till
med byggledning under arbetet för att säkerställa
kvalité och för att se till så att arbetet flyter på som
planerat. Är det någon som ofta är hemma på dagarna
eller jobbar mycket hemifrån som vill hjälpa till under
målningsarbetet så hör gärna av er till oss i styrelsen.

Målerifirman kommer att sköta all kommunikation
under målningsarbetet och de ska informera varje
hushåll när det är dags för respektive hus. Den
preliminära planen är att arbetet börjar på
Tomatvägen, sedan Taklöksvägen och därefter
Gulmårevägen (tvåplanshusen först). De kommer att
arbeta på två hus i taget och beräknar att arbetet håller
på 2 veckor per hus. Första veckan byggs ställning
och husen tvättas. Andra veckan målas husen och två
nya hus tvättas. När ställningarna rivs byggs de upp på
två nya hus.

Tänk på att flytta eller montera ner eventuella spaljéer
eller andra föremål som hänger på fasaden. Många har
markiser som är svåra att ta ner, så dessa får hänga
kvar. Men i övrigt är det bra om fasaden är så ren som
möjligt för att underlätta målningsarbetet. Detta gäller
också växter som växer nära fasaden.

Utemiljö
Det har varit en mild och snöfri vinter men det kan
fortfarande komma vinterväder. Tänk på att det är
varje enskild medlems ansvar att hålla gång- och
cykelvägar snöfria runt huset.

Värmepannor
De flesta borde ha fått besök av Hermenius för en
genomgång av värmepannan. De kommer att
sammanställa de åtgärder som de sett behövs och
därefter tar vi fram en åtgärdsplan. Vi återkommer
med närmare besked om det senare.

Grannsamverkan
Det har varit lugnare i området den senaste tiden och
vi hoppas att det håller i sig framöver. Vi hänvisar
som vanligt till facebook-gruppen Grannsamverkan
Hildedal.
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