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Presentation 
 

Tiden är nu kommen för uppfräschning av både hus och garage (samt portar) i form av målning samt 

byte av trasiga/ruttna paneler. För detta stora projekt har Brf Glasyrstigen anlitat målar firman Lars 

Målare Axelsson AB. Projektets preliminära start samt slutmånad beräknas bli Mars- augusti. Projektet 

delas upp i 4 faser, med start av garagen under Mars månad. Med detta vill styrelsen påpeka hur viktigt 

ett gott samarbete är mellan entreprenör och oss som boende. Vi skall underlätta för både snickare och 

målare på alla sätt att utföra sina jobb utan förhinder. Samtliga boende som har garage måste fullfölja 

instruktionerna nedan senast söndag 8 Mars 2020: 

 

Fas 1: Start måndag 9 Mars 2020: Garage och föreningslokal- snickeri/målning. Beräknad åtgångstid 

ca 4-6 veckor. 

 

1. Lämna garaget olåst 

2. Tömma garaget, vi upplyser också om att värdesaker bör flyttas under denna tid då föreningen inte tar 

ansvar för ägodelar som rapporteras saknade i efterhand. 

3. För boende som har motor styrda garageportar måste skruva loss/frikoppla fästet från porten för att 

kunna öppnas manuellt av entreprenören.  

 

Har dessa punkter inte fullföljts av medlemmen, och med det skapat förseningar för entreprenören, 

tillkommer en avgift som motsvarar förseningen om 500kr/tim. Snickeriet beräknas ta ca 3 veckor, när 

målningen påbörjas kan man återställa sitt garage igen, styrelsen meddelar om detta. 

 

Mer information kommer fortlöpande angående Fas 2, 3, 4. 

Fas 2: Hus Glasyrstigen- snickeri samt målning- Preliminärt påbörjas i början av april. 

Fas 3: Hus Kakelvägen- snickeri samt målning 

Fas 4: Lekparker- målning 

                                                                         

Har ni funderingar eller frågor kring projektet är ni välkomna att komma förbi kontoret måndagar 17:30-

18:30, eller kontakta oss via telefonnummer 076-4204714. Vi vill samtidigt passa på att påminna om att 

anmäla sig för våra digitala nyhetsbrev på www.brfglasyrstigen.se. 

 

Tack på förhand/ Styrelsen 

Nyhetsbrev utdelat 2020-02-11 


