Fönsterbyte
Arbetena är i stort sett klara, det som återstår är en bla. slutbesiktning/sammanställning
och detta kommer att ske i aug.

Målning
Som vi tidigare meddelat så blev det Sören Lindmarks Måleri AB från Torup som fick
förtroendet. Målningen är påbörjad och det är endast F-husen som kommer att målas i
denna omgång. Tyvärr kom inte arbetena igång som det var tänkt (det var ju väldigt
regnigt och dåligt väder långt in i juni). Då det är viktigt att arbetena utförs när det är
passande väder, så kommer Lindmarks måleri att jobba även under semestern. Allt för att
de ska försöka att bli färdiga i tid. Vi hoppas att ni har överseende med att arbetena pågår
under semestern och är ni bortresta, så meddela målarna detta. Vi måste hjälpas åt så att
detta blir bra. Tänk på att det är varje boende som själv ansvarar för extra tillbyggnader/
uteplatser/markiser/balkong tak etc. Om det sitter i vägen så ska de plockas ner av den
boende, så att målarna kan utföra sitt arbete.

Balkongrenovering
På samtliga balkonger i F-husen kommer alla ”balkongskärmar” att bytas. Detta kommer
att påbörjas direkt efter semestern och samordnas med målningen. Det är PEAB som har
fått förtroendet att utföra även dessa arbeten. Tänk på att det är varje boende som själv
ansvarar för extra tillbyggnader/ uteplatser/markiser/balkong tak etc. Om det sitter i vägen
så ska de plockas ner av den boende, så att snickarna kan utföra sitt arbete.

”Kvartersfest" lördagen den 28:e augusti
Lördagen den 28:e augusti arrangerar vi en Kvartersfest för hela familjen är ni
intresserade att vara med så boka upp detta redan nu mer information/program kommer.

Viktiga kontakt uppgifter
Felanmälningar, fastighetsjour, hyres/ekonomifrågor, frågor om överlåtelser,
dvs alla förvaltarfrågor hanteras av Riksbyggen tel 0771 860 860
(ni bara berättar ert ärende så blir ni kopplade rätt).
EKC i Västerås har ändrat namn till bostadadministration BOA (hyres / ekonomifrågor,
frågor om överlåtelser) och har ny mailadress boa@riksbyggen.se
Felanmälan Telia Triple Play 020 240 250.
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