Meddelande nr 6/2014

Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening
Meddelande från styrelsen september 2014

Stödmurarna (L-stöden)
Ambitionen är att genomföra bytet av stödmurar (L-stöd) i block A2 och A5 i höst eller
vinter, i enlighet med årsmötets beslut i mars 2014. Det är dock ganska mycket jobb med
att ta in offerter och ställa rätt krav på det jobb vi vill ha gjort, och så småningom med att
välja rätt firma.
Styrelsen bjuder därför in till bildandet av en stödmursgrupp. Gruppen ska hjälpa
styrelsen att
• göra en nulägesbeskrivning och ta fram underlag till offertförfrågan
• göra bedömningar av hur entreprenaden ska avgränsas
(exempelvis: Exakt vad ska bytas ut? Kan vissa av de
befintliga stödmurarna behållas? Vilket jobb ska falla på
entreprenören, vilket faller på de enskilda husägarna
och vilket ska vi gemensamt hjälpa till med bland
samfällighetens medlemmar?)
• sammanställa tips på entreprenörer
• begära in offerter och bedöma inkomna offerter
• se till att projektet blir genomfört enligt våra
önskemål och årsmötets beslut
Har du relevanta kunskaper? Gå med i L-stödsgruppen - samfälligheten
behöver dig.
Har du starka åsikter? Ta chansen och var med och påverka nu, istället för att
komma med klagomål efteråt.
Är du orolig för att allt inte kommer att gå rätt till? Gå med i L-stödsgruppen,
så får du insyn i arbetet från start till mål.
Anmäl dig personligen eller med en lapp i brevlådan till samfällighetens kassör Arne
Kardbom i nr 88 eller till ordföranden Bo Nilsson i nr 90 senast den 5 oktober.
Vi kommer att kalla till ett första möte med gruppen under oktober månad.

Har du tips, synpunkter eller förslag? Lämna dessa skriftligen till samma
personer så blir det lättare att ta ett samlat grepp.
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Med vänlig hälsning
Styrelsen

