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I detta årets sista nyhetsbrev får du ett bra
erbjudande samt information om att styrelsen
beslutat att påbörja Asfalteringsarbetena till våren.
Även om vi är tidigt ute så vill vi passa på att önska
en God Jul och ett Gott Nytt År
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Kommer att avhållas på
Bollegården den 13 mars
kl 19:00

Takrenovering
Vi har från styrelsens sida samarbetat med VG Bygg o Tak (Västra Götalands Bygg o Tak AB) avseende
Byte av takpannor, alternativt rengöring och målning av befintliga takpannor. Du kommer inom de närmsta
veckorna att i din brevlåda få ett erbjudande som avser just ditt hus. I offerten framgår all information samt
vart du ska vända dig för eventuell beställning eller kompletterande information. Vi har lyckats förhandla
fram ett förmånligt pris. Som exempel kan vi nämna att Byte av tak, gavel o nockpannor till ST Eriks
MoDo Bas hamnar för ett 1 ½-planshus på 42 100 kr. I de fall man inte behöver byta läkt eller masonit.
Priset för suterränghus och en-planshus ligger på ett ännu lägre pris. I priset ingår givetvis demontering
samt bortforsling av gamla pannor.
Du kommer även att få lite fler offerter avseende ev tilläggsarbeten samt erbjudande av rengöring och
behandling av befintligt tak som även går att kombinera med målning av befintliga takpannor.

Beslut gällande Asfaltering
Styrelsen har fattat beslut att vi ska påbörja asfaltering av de ytor som inte asfalterades vid förra
tillfället. För att vi inte ska tömma hela reparationsfonden på en gång har vi beslutat att dela upp
arbetet på 2 etapper. Den första som omfattar Parkeringar och gångytor på Grupp 1 och 2 påbörjas
till våren och beslut avseende Grupp 3 samt den del av grupp 5 som inte är omasfalterad kommer
beslut att fattas längre fram. Parkeringarna på Grupp 1 o 2 kommer att förbättras samt utökas.
Som vi tidigare meddelat krävs att samtliga fastighetsägare på grupp 1 o 2 i god tid innan utgången
av mars månad har klippt ner häckar eller annan växtlighet som på något sätt går ut över befintliga
gångbanor. Detta avser även boende på grupp 3, 4 och 5 där man har tomter som gränsar till grupp
1 o 2. I det fall detta inte är åtgärdat innan april kommer vi inte ta något som helst ansvar för
eventuella skador som uppkommer. Och i det fall entreprenören behöver göra någon beskärning
eller liknande för att kunna asfaltera kommer evntuella merkostnader att debiteras fastighetsägaren.

