Meddelande nr 8/2014

Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening
Meddelande från styrelsen november 2014

Information om L-stöden
Stödmursgruppen har nu träffat tre entreprenörer som förhoppningsvis vill lämna
offerter för att byta våra stödmurar (L-stöd) i block A2 och A5. En kontakt har också tagits
med ytterligare entreprenör. Gruppen har också jobbat på ett underlag till entreprenörerna där det står exakt vad vi vill ha gjort, så att alla kan lämna offert på samma villkor
och enligt våra krav. Vi kommer att skicka ut offertförfrågan under den närmaste veckan,
och därefter har de tre veckor på sig att lämna en offert.
Extra styrelsemöte. Styrelsen kommer sedan att träffas för ett extra styrelsemöte där beslut ska fattas om vilken
entreprenör som får uppdraget. Vår förhoppning är att vi ska
kunna fatta ett beslut före jul eller i början av januari.
Ambitionen är att murarna ska bytas i vår.
När arbetet börjar kommer det att blockera gångarna
under en viss tid och det är därför bättre om vi väntar
till våren, så att kyla och snö inte gör att arbetet drar ut på
tiden i onödan.
Möten med alla i A2 och A5. Innan arbetet kommer igång kommer representanter för stödmursgruppen och styrelsen att besöka varje fastighetsägare i A2 och A5 för
att diskutera arbetet på just deras tomt och för att be om tillstånd att gå in och gräva på
tomten. Vi kommer också att diskutera de förändringar som kommer att behöva göras
(exempelvis träd eller byggnationer som måste tas bort) och om fastighetsägaren själv
exempelvis vill ta bort växter för att senare återplantera dem. Överenskommelsen skrivs
ner på en blankett och skrivs under av styrelsen och fastighetsägaren.
Har du tips, synpunkter eller förslag? Hör av dig till kassören Arne Kardbom i nr
88 eller till ordföranden Bo Nilsson i nr 90.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

