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  Föreningen har i dagarna tecknat ett så kallat RB-avtal med Riksbyggen om rivning av de
  befintliga garagen och uppförande av nya samt komplettering med carportar på båda
  garageplanen. Ett RB-avtal innebär att Riksbyggen står för alla eventuella merkostnader
  som inte kunnat förutses i projektet. I projektet ingår också ett antal laddningsstationer
  för el- eller elhybridbilar för att möta framtida behov. Med detta projekt är förhoppnin-
  gen att den kö för garage som finns idag, i stort sett skall försvinna. Projektet är baserat
  på den enkät som sändes ut och besvarades i april 2017,  därav carportarna.

  Entreprenör är det lokala företaget Byggmästarna AB, med gott renommé.
  Uppstarten av projektet är preliminärt vecka 18, men vi återkommer med detaljerade 
  uppgifter om när tömning av de befintliga garagen skall ske, och på vilket garageplan man 
  avser att börja, samt anvisningar om var bilarna kan parkeras under entreprenadtiden.
  Tyvärr så måste den garagehyra som aviserats för andra kvartalet betalas in men själv-
  fallet kommer dessa avgifter att krediteras framledes. Styrelsen är medveten om att 
  projektet kommer att åsamka oss alla en del praktiska besvär men vi hoppas att medlem-
  marna tar detta med stoiskt lugn. Slutresultatet kommer att bli tillfredsställande för alla.
  Styrelsen kommer fortlöpande att informera under arbetets gång.

  Ingen avgiftshöjning kommer att ske p.g.a. projektet, men vi återkommer med infor-
  mation om de nya hyreskostnaderna för garage, carportar och P-platser.
  Dessa hyreskostnader kommer att debiteras så snart platserna tas i bruk.

  Det bryts regelbundet mot det som står i lägenhetspärmen om bilparkering och trafik på
  våra ingårdar. Tillfällig och kortvarig parkering för in- och urlastning är givetvis tillåten, 
  och informera gärna Era anförvanter och gäster om vad som gäller. Styrelsen har disku-
  terat införande av bommar i likhet med vad som finns på Kungshems område.
  Ytterligare skyltning har också diskuterats.

  Enligt stämmobeslut kommer samtliga altanbyggnationer att avlägsnas under april
  månad, varefter Riksbyggen kan återställa marken.

  Styrelsen påminner om att det ingår en gratis "Tivobox" 
  i föreningens tv-abonnemang. Tag kontakt med
  Com Hem tel.nr. 08-55363362 och hänvisa till
  grupptjänstavtal 1-1529877957 så kommer en Tivobox
  att levereras till tobaksaffären på Regeringsvägen.

Glad Påsk till er alla!

Hälsningar Styrelsen
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