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Lägesrapport Gård 1
Nu börjar sommaren närma sig och vi går mot en härlig tid. Vi förstår om det
finns de som tycker att det är och varit jobbigt att bo ”under” en arbetsplats.
Men vi måste tacka för eran uthållighet och tålamod. Vi förstår också de
stunder då man brister i tålamod, men ni har varit snabba med att återkoppla i
de fall det hänt något, så att frågan kan hanteras snabbt.
Vi arbetar hela tiden med att bättra och lära oss, för att skapa en trevlig och
god boende miljö. Nedan följer några saker som vi vill informera om.

Prilyckegatan 87 - 89 och 95 - 97
Vi kommer behöva arbeta under semestern. Anledningen till detta är att vi har
ett tidsbegränsat investeringsstöd för solcellerna som påverkar föreningens
gemensamma ekonomi. Styrelsen har därmed tagit beslut om att godkänna
arbete under hela sommaren. V.28-31 är våra arbetstider mellan 08.00-15.00.
På Prilyckegatan 95 - 97 demonterar vi hängrännorna på lågtaken för att kunna
utföra vårt arbete. Regn som kommer på lågtaken kommer därmed hamnar på
era uteplatser istället. Därför vill vi informera om att det finns risk att det
kommer bli vått.

Prilyckegatan 91 – 93
Vi håller på att demontera ställningen och är klara i mitten av nästa vecka (v.
23). Därefter kommer vi att återmontera altaner/trappor. Vi kommer att
återkomma med att få tillgång till balkongerna, då vi måste in och laga de hål
som vi gjort för att staga fast ställningen. Utöver det så kommer plåtslagaren
att arbeta från bomlift när han byter ut stuprören på fasaden. Och solceller
kommer att montera kabeln på fasaden för att sen ansluta i elrummet.
Det är lite vad som händer på Gård 1. Tack för att vi fick ta eran tid och ha en
fortsatt skön vecka.
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Varma hälsningar
Riksbyggen och entreprenören Tuve Byggservice

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.
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