Information från Brf Tärnan 2

Meddelande 2014-09-08
Stamrenovering
Tillsammans med vår byggkonsult Frakka har nu styrelsen gått igenom det
förfrågningsunderlag som ska skickas ut till tre olika totalentreprenörer.

Träd buskar vid grävning
Medlemmar som vill ha kvar sina perenner, buskar och träd som står på framsidan,
bör flytta på dem nu i höst. Ett visst grävningsarbete för vår kommande
stamrenovering kommer troligtvis att påbörjas under hösten. Räkna med ett dike på
ca 2 meter som löper längs med huskropparna med instick till lägenheter parvis, det
längsgående diket utgår ca 2 meter från huskropparna. Så snart det är möjligt efter
utförd grävning så kommer diket att läggas igen och marken grovplaneras. Därefter
tar det en viss tid för marken att sätta sig (tidigast året efter) innan finplanering och
grässådd, asfaltering, plattsättning och återplantering kan ske.

Ny medlem
Vi välkomnar vår nya medlem Karin Rapp som flyttar in i Bagarbyvägen 17K.
Samtidigt så passar vi på att tacka och önska Ulf och Marika Karlsson lycka till med
sitt nya boende. Vi tackar speciellt Ulf som varit engagerad i föreningen.

Avgiftshöjning
En höjning av månadsavgiften kommer att ske med 2 % f,o,m årsskiftet.

Bord och stolar
Föreningens bord och stolar som lånats, ska snarast återlämnas efter användande.

Parkeringar vid norra vändplanen
Med tanke på fri sikt för boende och olycksrisken som finns med lekande barn i vår
förening så bör stora företagsbilar inte parkeras vid den norra vändplanen.
Respektera detta genom att parkera dessa bilar på annan lämplig plats.

Höstens arbetsdag, lördag 11 oktober
Vi träffas som vanligt vid flaggstången kl 10:00 för att utföra gemensamma
arbetsuppgifter. Arbetslistan kommer att finnas uppsatt i källaren en tid innan. Det
finns möjlighet att utföra arbetsuppgifterna före eller efter arbetsdagen, en lista
kommer att finnas uppsatt i källaren en vecka innan.
Medlemmar inbjuds till att bidra med att t ex grilla korv, koka kaffe, baka fikabröd.
Meddela innan vad ni vill göra via mejl eller lapp i brevlådan.
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