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Fasadreparation
Fasadrenoveringen kommer att påbörjas hösten 2020 som tidigare meddelats. Rivning av uteplatser
närmast husen och borttagning av buskar mm påbörjas under oktober månad därefter kommer
byggnadsställningar att sättas upp. Inplastningen, plast för fönster kommer troligtvis inte att ske fören
början av 2021. Allting beräknas vara klart hösten 2021. Vi har som ni märkt dokumenterat vilken typ
av inglasning ni har diskussion pågår med JM hur demontering och montage av inglasningar skall
hanteras. Vi har även i vår styrelse börjat diskutera om vi skall beställa extra arbeten då vi ändå har
byggställningar på våra byggnader.
På vårt nästa årsmöte den 6 Maj 2020 kommer JM att närvara för en kortare information om deras
kommande arbete. Någon gång under september månad kommer det att vara en informationskväll där
JM kommer att informera om arbetet och då kommer ni även att få en detaljerad tidplan.

Eluttag för elbilar och laddhybrider
Den grupp som bildades har nu tagit fram offertunderlag och sänt ut offerter till tre tänkbara leverantörer.
Anbuden har inkommit och analyseras nu under november månad.
Vi har även skickat in underlag, förfrågan till Naturvårdsverket för bidrag till 12 platser. Vi ansåg att
det var bättre att söka för fler platser än vi beslutade om på årsmötet. Vi behöver inte bygga för så många
som vi söker bidrag för.
Vi avvaktar med att söka ny förrättning om att ändra från p-platser för motorvärmaruttag till uttag för
elbil och laddhybrider. Det pågår en utredning som regeringen beställt och den beräknas vara klar i
början av nästa år. Utredningen handlar om förändring av tillstånd för infrastrukturen av
laddningsstolpar där tillståndshanteringen för om- och tillbyggnad ingår. Vi inväntar beslut från denna
utredning.

Årsmöte
Som tidigare nämnts är årsmötet 2020 planerat till den 6:e maj. Årsmötet kommer att vara på Walins
spis och vi kommer att kombinera årsmötet med vårt 15 års jubileum. Efter årsmötets sammanträde
kommer föreningen att bjuda på mat och trevlig samvaro.
Glöm inte att boka in detta datum i era almanackor.

Våra tvättstugor
Som ni har sett har vi bytt torkskåp i våra tvättstugor. I sexans tvättstuga har vi även bytt torktumlare.

Städdag
Höstens städdag var som vanligt trevlig, vi vara ca 30 st deltagare som gjorde vad som behövdes för att
fixa våra gräsytor, förråd mm. Dagen avslutades med korvgrillning och kaffe tillsammans med BRF
Ekblomman. Ett stort tack till er alla som ställde upp denna dag.
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