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Information gällande kommande garagerenovering
Med start i maj 2017 kommer den av styrelsen beslutande garagerenoveringen att börja.
Renoveringen kommer att ske i 2 etapper. Detta är den första informationen som kommer gällande
denna renovering. De som berörs i de olika etapperna kommer få mer information riktad till sig inför
att varje etapp startar.
Etapp 1 start tisdagen den 2 maj för samtliga garage på Färgargränd 2, de garage som ingår i etapp 1
skall vara urstädade senast söndag 30 april.
Etapp 2 Den start måndagen den 7 augusti för samtliga garage på Mjölnargränd 1. De garage som
ingår i etapp 2 skall vara urstädade söndag 6 augusti.
Är inte garagen urstädade, så att entreprenören behöver städa ur garaget för att göra sitt jobb, så
kommer den som hyr det garaget att debiteras 5.000 kr i avgift. Med urstädat menas att ingenting
får vara kvar, utan alla platser skall vara återställda till grundläge d.v.s. tom plats med gallernät. Allt
som ska kasseras ska fraktas till återvinningscentral. Får ej kastas i soprummen då de är till för
hushållsavfall.
Tillfällig parkering under byggtiden
Vi kommer att tillhandahålla tillfällig parkering(enligt skyltning) på gräsytan bredvid grillkåtan, där
man kommer att behöva ett personligt parkeringstillstånd! Gästparkeringen är gästparkering även
under byggtiden. Man kommer också att kunna använda sin hyrda parkeringsplats under byggtiden.
Grundinformation
Garagen kommer att höjas och garageporten kommer att bytas ut. Garaget får nytt tak och
beklädnad. Det gallernät som finns idag kommer att vara kvar framför platsen, men mellan platserna
kommer det att tas bort för att det ska bli lättare att kliva in och ur sin bil.
Styrelsen kommer också att se över de avtal som är upprättade mellan föreningen och den som hyr
ett garage av föreningen idag, då det finns medlemmar som haft sitt garage sedan tidigt 80 tal då
avtalen såg helt annorlunda ut än vad de gör idag. Alla som berörs kommer att få ett särskilt brev
med information om detta under våren.
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