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2018-09-12

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Hej medlemmar
Vill härmed informera om yttre underhållsarbete och kommande investeringar, som kommer att
genomföras nu under hösten med start V38. Dessa arbeten kommer tyvärr att medföra begränsad
framkomlighet i området under projektens gång. Tidsplanen är i skrivandes stund inte klar och
kompletterande information kommer att läggas ut på hemsidan krukan.com samt i vissa fall i
brevlåda.
1. Renovering av yttertak, hus 101 – 119 – påbörjas vecka 38 och beräknas pågå ca 12 veckor.
2. Asfaltering stora delar av området – Som ni kanske sett så har det målats streck och pilar i
asfalten, innanför dessa markeringar skall nytt bärlager och asfalt läggas och det är i detta
arbete som det begränsad framkomlighet blir mest påtaglig. Bland annat kommer inte garage
och parkeringsplatser på övre parkeringsytan (närmast Cementvägen) vara tillgängliga under
en förhoppningsvis kortare period. Information kommer att delas ut till berörda när vi har en
mer exakt tidsplan klar.
3. Byte av garageportar – Nu är det dags att byta våra portar, när tidsplanen är klar kommer
mer information att läggas ut på hemsidan samt ”skräddarsys” till närmast berörda via
brevlåda. I samband med bytet av port krävs fria arbetsytor och fordon måste ställas upp på
annan plats under tiden arbetet pågår.
Samtliga garage kommer att förses med en port av märket Crawford och alla kommer att ha
elektrisk öppning via fjärrkontroll.

4. Vad gäller i övrigt under denna tid som arbetet enligt 1 – 3 pågår?
Samlingssal/Bastu: Samlingssalen kommer inte att vara bokningsbar under dagtid samt ej heller
övernattningsbar. Dessa lokaler kommer att fungera som personalutrymme, eventuella bokningar
som redan gjorts måste ses över då det blir kollision. Start av denna begränsning av bokning är v38.
Bastun är bokad varje vardag mellan 14:00 – 18:00, övrig tid är bastun bokningsbar.
Parkering: Fri uppställning kommer att gälla i området, Parkster kommer att temporärt stängas ner
och Securitas har fått information att parkeringsbevakning inte skall ske under denna period.
OBS man kan inte ta andras platser på övriga parkeringar, utan man får ställa sig på besöksplatser
alternativt på lämpliga platser på innergårdar, förutsatt att man inte blockerar för taxi och
utryckningsfordon. Mer exakta tider senare på hemsidan.
Och viktigaste av allt: Eftersom hela Krukan kommer att vara en arbetsplats, håll uppsikt över era
lekande barn, eftersom tunga arbetsfordon kommer att vistas i området, samt nerschaktade
partier som de kan trilla ner i.
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