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Meddelande 2015-08-12
Vår gemensamma utemiljö
Från styrelsen är planerna att tillse att stambytet nu blir klart för samtliga lägenheter.
Vad gäller utemiljön är det sagt att entreprenören återställer utemiljöerna så att all
mark är täckt fram till dörrarna. Först efter det dvs. i höst tar arbetet vid med att
planera vår gemensamma utemiljö vid. Det är viktigt att förstå att marken också
måste ”sätta sig” innan man lägger ny marksten etc.
Beslut har tidigare tagits om att (där det har grävts dvs på framsidan) står föreningen
för att jord ca 5-10 cm läggs ut samt att de gamla plattorna läggs ut från resp.
ytterdörr till grinden/entrén. Detta arbete utförs av professionella yrkesmän och
betalas av föreningen. Vill någon ha andra plattor än de som finns ska valet ske i
samråd med styrelsen/den blivande utemiljögruppen. Dessa plattor betalas då av
den enskilde medlemmen liksom ev. merkostnad för själva plattläggningen.
Observera! Allt som anläggs utöver plattorna är vars och ens ansvar. Detta innebär
att om det i framtiden behöver grävas av någon anledning så ligger ev. demontering
och återuppbyggnad på medlemmens ansvar.
Föreningen kommer att köpa in gräsfrön som sås i september/oktober av var och en
vid de gemensamma dagar som vi avsätter för städning och dyl. Övrigt som
cykelställ, kaninburar, uppbyggda planteringsbäddar, altaner, häckar, träd, nya
staket mellan tomterna och annat betalar, precis som tidigare, varje medlem själv. Vi
ska ha en trevlig utemiljö för alla och vid större förändringar ska godkännande
erhållas från styrelsen/utemiljögruppen samt närmaste grannarna.
Vad gäller altaner ska dessa smälta in i miljön, vara helt fristående, ha ordentlig
avrinning, vara fackmannamässigt utfört, inte störa närmaste grannarna och om det
behöver tas ner av någon anledning (för exempelvis grävning) så står medlemmen
för alla kostnader. Taken bör se enhetliga ut och ska byggas i tryckvirke med vita
hängrännor och vitt/genomskinligt tak.
Den nya styrelsen har för avsikt att forma olika grupperingar som vill arbeta med
olika frågor - utemiljö är en av dessa grupperingar. Om du/ni är intresserade av att
ingå i en sådan grupp kontakta styrelsemedlem Christina Joos på
kickibys@hotmail.com
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