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Kul att se så många av er på årsstämman härom
veckan! Förutom att gå igenom årsredovisningen och
välja ny styrelse så hade vi lite information om
målningsarbetet. Nu är målningen i full gång så vi
hoppas på en torr sommar så att de hinner klart i tid!

Målning
Vi ligger ett par veckor efter i tidplanen men det
kommer de att ta igen efter sommaruppehållet. Vecka
28 och 29 kommer det inte att vara något arbete på
husen och det kommer heller inte att vara några
ställningar uppe. V. 30 börjar ställningar byggas igen
och då med start på Taklöksvägen, där de slutade
innan semestern. Sista husen innan sommaren blir
antingen Taklöksvägen 31 och 29 eller 27 och 25.
Eventuellt målas enbart förråd vecka 27 för att slippa
bygga nya ställningar precis innan deras uppehåll.
Förråden längs Taklöksvägen och delar av
Gulmårevägen är i så fall aktuella att måla den
veckan.

Ett extra målarteam kommer att starta efter
sommaruppehållet. Oklart i dagsläget exakt vilken
vecka de börjar, men de kommer att börja på
Gulmårevägen 35 och 22 och arbeta västerut längs
Gulmårevägen för att till slut möta det andra teamet.

Senast 4 arbetsdagar innan ställningar börjar byggas
läggs en lapp i er brevlåda. Om ni är borta när
målningen närmar sig ert hus så kom ihåg att
förbereda allt på fasad och runt huset innan ni åker på
semester. Säg gärna till någon granne eller någon av
oss så vi kan hålla ett extra öga på huset om ni är borta
under målningsarbetet.

Som tidigare informerats om så ska alla markiser och
andra föremål på fasaden tas ner. Dessutom behöver ni
se till så att strömmen är på i eluttagen på utsidan av
huset eftersom framförallt snickarna behöver ström.

Eventuella synpunkter på målning och
snickeriarbeten får ni gärna ta med någon av oss eller
skicka till styrelsemailen. Men vänta gärna till
veckan efter att ställningen har rivits eftersom de
själva går runt och kontrollerar husen när ställningen
är borta. Vi har regelbundna möten med målarfirman
(ca varannan fredag) så hör av er om det är något vi
ska ta upp där eller titta extra på i samband med det
mötet. Slutbesiktning är planerad till v. 44. Då
kommer en besiktningsman tillsammans med
byggledare från HSB, målarfirman och någon av oss
i styrelsen/målargruppen att vara med.

Angående parkeringar så har vi ingen möjlighet att
förlänga tiden på de 4-timmarsparkeringar som finns
längs Tomatvägen. Vi har heller ingen möjlighet att
låna parkeringsplatser från övriga föreningar i
området. Vi får helt enkelt hjälpas åt och parkera hos
varandra.

Trädgårdsfixardag
Tyvärr har vi inte fått ihop någon trädgårdsfixardag
den här våren. I början av våren låg fokus på
målningsarbetet och nu i slutet har alla röda dagar
gjort det svårt att planera in. Eftersom det
gemensamma förrådet också ska målas så är det fritt
fram att ta ett tag med klippning och rensning i
buskarna runt det så att målarna kommer åt när det
blir dags.

Styrelsen
Den nya styrelsen består av:
Elin Skålén – ordförande
Tony Jiveus – sekreterare
Jenny Litmark – kassör
Don Kameli – suppleant
Eyrún Gestsdóttir - suppleant
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