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Våren har kommit och målningen närmar sig med
stormsteg. Därför kommer här ett nyhetsbrev som helt
ägnas åt info runt målningen.

Tidplan
Våra fasader kommer att målas av Gbg:s måleri.
Vecka 16 börjar de bygga ställning på de två första
husen på Tomatvägen. De börjar söderifrån och
fortsätter norrut. Under första veckan byggs
ställningar på husen och fasaden tvättas. Tvättningen
sker med högtryckstvätt och alla ventiler kommer att
tätas innan det sker. Tisdag vecka 17 börjar
målningen. Arbetet fortsätter sedan norrut på
Tomatvägen med två hus i veckan (om vädret tillåter),
därefter fortsätter det på Taklöksvägen från öster till
väster och sedan runt kvarteret på Gulmårevägen.
Detaljerad tidplan finns så om ni är nyfikna på när ert
hus ligger i planeringen så kan ni höra av er till
styrelsen. Tänk på att tidplanen är preliminär och
påverkas av vädret.

Säkerhet
Under hela sommarhalvåret kommer det att finnas
ställningar på några av våra hus i föreningen. Det bor
många barn i området så tänk på att ställningarna inte
är lämpliga lekplatser för barnen. Målarna kommer att
ta bort nedersta stegen när de är klara för dagen, men
det är vårt ansvar att se till så att ingen obehörig
klättrar på ställningarna.

Växter
Många har växter runt huset/förrådet och vid
vindskydden/planken. Försök att göra det så rent som
möjligt för att målarna ska komma åt på bästa sätt.
Större växter klipps ner och lägre rabatter kan
eventuellt täckas, men det finns ingen garanti för att
ingen råkar trampa i rabatterna eller knäcka några
grenar. Har ni växter som ni är extra rädda om så
rekommenderas att försöka flytta på dem temporärt
under målningsarbetet.

Markiser
Vi skrev tidigare att markiser kan sitta kvar och
täckas under målningen. Detta gäller inte de stora
markiserna som täcker de vita skivorna under
fönstren på tvåplanshusen. Tanken är att vi ska sätta
panel istället för dessa skivor och det kan innebära
att eventuella markiser som täcker dem måste
monteras ner. Fundera gärna på hur vi gemensamt
kan lösa detta på enklaste sätt.

Fasaden
Spaljéer och övriga dekorationer som är upphängda
på fasaden behöver monteras ner. Det gäller även
krokar eller hängare för vattenslangar mm både på
huset, förrådet och i carporten. Dessutom kan ni inte
ha bilen parkerad i carporten under tiden de arbetar
på ert hus.

Övrig info
Målerifirman kommer att informera varje hushåll
och gå ut med information innan det är dags för ert
hus.

Alla målare som arbetar i vår förening kommer att
bära Id-bricka och kläder med företagets logga på.

Fönster kommer att målas från utsidan, men dörrar
målas inte.

Frågor
Det kommer garanterat att dyka upp frågor och
funderingar under arbetet. Vi får försöka att hjälpas
åt så gott det går med att lösa de frågetecken som
dyker upp. Kontakta styrelsen om ni undrar över
något redan nu.
Under målningsarbetet ber vi er att ta eventuella
problem och frågor med oss i styrelsen så sköter vi
kommunikationen med Gbg:s måleri. Om någon är
sugen på att hjälpa till under målningsarbetet så är
det bara att säga till.
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