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Projekt uppdatering 1!                                     

 
Projektet påbörjades med Fas 1: garage samt samlingslokal måndag 9 mars, och fortskrider enligt plan med 

panelbyte för att senare kompletteras med målning, styrelsen meddelar när boende kan återställa sina garage. 

Med tanke på senaste händelserna kring Corona viruset har entreprenören visat sitt hängivna åtagande och 

lyckats hålla tidsplanen, förhoppningsvis fortsätter det lika smidigt, samtidigt får vi ha förståelse för att vissa 

förseningar kan inträffa då arbetet också är väder beroende. Som vi nämnde i första utskicket så vill styrelsen 

återigen påpeka hur viktigt ett gott samarbete är mellan entreprenör och oss som boende, och skall därför 

underlätta för entreprenören att utföra sina jobb på alla sätt vi kan. Nu har vi ett preliminärt datum för Fas 2, 

husen på glasyrstigen, börjar med fastigheten innehållande husnummer 1, 3, 5, 7, 9, 11 och fortlöpande 

meddelar nästa fastighet som står på tur en vecka innan. Med detta följer några punkter som alla boenden skall 

upprätthålla senast söndagen 3 maj. 

 

Fas 2: Start måndag 4 Maj 2020: Hus Glasyrstigen- snickeri/ målning, beräknad åtgångstid ca 4-6 

veckor. 

 

1. Ta ner alla lösa delar på fasaden ej tillhörande huset, t.ex. markiser, larmskyltar, flaggor, julbelysning, 

buskar eller annan anliggande växtlighet. Ta ner dem gamla husnumren och markera postlådan, nya/ enhetliga 

husnummer skall inhandlas och monteras av föreningen när målningen är avklarad. 

 

2. Skruva loss parabolen och fästet, Kan/ vill boende inte montera ner parabolen kan entreprenören göra detta 

mot en kostnad om 500kr/st för demontering samt återmontering (justering ingår ej), denna kostnad skall 

betalas via swish till föreningen innan arbetet påbörjas, senast 27 April, kontakta styrelsen vid osäkerhet. 

Uteblir betalningen kommer en faktura och administrationsavgift att skickas ut till berörd boende. 

 

3. Flytta bort samtliga utemöbler och annat lösöre ifrån både hus fasaden och de tillhörande vindskydden för 

att frigöra utrymme för entreprenörens arbete. Inglasade altaner skall vara olåsta för åtkomlighet till 

fasadpanelerna.  

 

Har dessa punkter inte fullföljts av boenden, och med det skapat förseningar för entreprenören, tillkommer en 

avgift som motsvarar förseningen om 500kr/tim. 

VÄND-> 
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Mer information kommer fortlöpande.. 

Fas 2: Hus Glasyrstigen- snickeri samt målning- Preliminärt påbörjas v19. 

Fas 3: Hus Kakelvägen- snickeri samt målning. 

Fas 4: Lekparker- målning. 

 

Med hänsyn till projektets tidsåtgång under hela våren och sommaren har styrelsen beslutat att årets 

vårstädning utgår då risken är hög för kontaminering av den nya  färgen, samt att försöka minimera 

folksamlingar i den mån man kan med tanke på smittorisken som råder i nuläget. Har ni funderingar eller 

frågor kring projektet är ni välkomna att kontakta oss via telenr 076-420 47 14 då kontoret kommer vara stängd 

ett tag framöver, sop påsar kommer ställas utanför kontoret måndagar 17:30-18:30. För att nå ut till alla våra 

boenden på smidigaste sätt vill vi samtidigt passa på att påminna om att anmäla sig för våra digitala nyhetsbrev 

på www.brfglasyrstigen.se. 

 

Tack på förhand/ Styrelsen 

Nyhetsbrev utdelat 2020-03-27 
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