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Skador på garage
Tyvärr har det konstaterats skador på något/några garagelängor. På garaget i grupp 4 har det
rapporterats att taket sjunkit betydligt på visa ställen. Det handlar i första hand om
sättningsskador vid taken. Den troliga orsaken är att takstolarna har överbelastats. Vid kontroll
har det konstaterats att det i vissa garage förvarats alldeles för tunga saker under taket som vilat
på takstolarna. Man har tex sett att det förvarats sommar och vinterdäck till bilar. Och dessa
tyngder klarar definitivt inte takstolarna av. Sättningsskador av denna typ är mycket kostsamma
att reparera och i de fall skadorna beror på att någon fastighetsägare överbelastat taket i sitt
garage kommer Samfälligheten inte att ta ansvar för reparationskostnaderna utan respektive
fastighetsägare får stå för dessa kostnader. Takstolarna i garage eller i fastigheterna är INTE
konstruerade att bära några större tyngder. Det är nu upp till de boende på respektive grupper
att ihop med gårdsrepresentanten att snarast kontrollera och rapportera eventuella skador samt
kontrollera hur mycket som förvaras i takhöjd i garagen. Och i de fall det konstaterats att taket
börjat sjunka (Syns nog enklast från utsidan garagen) att stadga upp konstruktionen så att inte
skadorna blir mer omfattande. Uppkommer det kostnader för detta arbete som inte
fastighetsägare eller gruppen tar själva måste begäran om ersättning inkomma och godkännas
av styrelsen.

Missa inte Informationsträff Hjärtstartare
Söndagen den 9 december kl 11:00 kommer vår leverantör att ge en kortare information om vår
nya Hjärtstartare. Vi träffas vid garaget på grupp 2 Skräddaregårdsvägen 2-20.

Årsmöte
Året är snart slut och det börjar närma sig nästa Årsmöte. Troligt datum för detta möte är den 6
mars 2019. Kallelse till detta kommer längre fram Eventuella motioner till Årsmötet ska vara
inlämnade till gårdsrepresentant eller Ordföranden senast den 31 januari 2019. Det går också bra
att skicka in motioner via vår hemsida. (Under fliken Kontakt)

