Nyhetsbrev 2, 2018

Hej alla boende i Brf Närbilden!
Här följer lite information om vad som händer i vår förening.
BALKONGER & FASADER
Renoveringen framskrider i en rasande fart. Entreprenören var
startklar och satte igång med att bygga ställningar och riva
balkonger så fort vi fick ja till bygglovet. Därför hann vi inte ut
med information så snabbt som vi hade önskat, vilket vi beklagar.
• När berörs du?
Preliminär tidplan hittar du på vår hemsida, narbilden.se. Den
gäller i första hand för balkongerna. Fasaderna kan gå snabbare.
I den fas som pågår nu jobbar Sterner stenhus för att först göra
klart mot innergården. Ni som berörs kan därmed få tillgång till
era fönster på ena sidan (den utan balkonger) vilket underlättar
för till exempel vädring.
• Hur berörs du?
Arbeten kommer att utföras följande tider: Vardagar 07-18,
enbart tysta arbeten 07-08 samt 17-18. Helger 09-16, enbart tysta
arbeten.
Du måste själv tömma din balkong helt samt ta bort lösa föremål
från fönsterbrädor och väggar, till exempel blomkrukor och tavlor,
för att inte riskera att någonting skakar ned och går sönder till
följd av arbetet på fastigheterna.

• Hur lång tid tar det?
Räkna med att vara inplastad i sju veckor, detta är en preliminär
beräkning som kan påverkas av väderförhållanden.
• Vad måste du undvika?
Det är inte tillåtet att göra hål i den plast som satts upp, att gå på
de ställningar som byggts, på egen hand kontakta
byggnadsarbetarna eller på annat sätt påverka jobb som utförs.
Detta handlar bland annat om försäkringar och säkerhet.
Men självklart får du ställa frågor! Styrelsen försöker vara så
tillgänglig som möjligt. Mejl: styrelsen@narbilden.se
• Hur kommer det att se ut?
Ljus färg för fasaden, mörk för socklar och balkongplåt.

ÖVRIGT:
• Tänk på att inte ställa sopor utanför avsedda sopkärl. Det skapar
olägenhet för oss alla och kan locka till sig råttor.
• Vårfesten som var planerad till maj skjuts upp till hösten på
grund av renoveringen.
• Föreningens årsstämma hålls torsdag den 24 maj.
Vänliga vårhälsningar från styrelsen!

