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FASADERNA, BYGGSTART I MARS 2018 

 
Målsättningen att åtgärda vårt första hus under 2018, de två sista husen under 2019 samt att 

avsluta markarbeten under 2020 håller fortfarande. Projektet omfattar nu brf Tärnan och brf 

Måsen samtidigt. 

 

JM påbörjar arbeten i mars 2018. Första husen är brf Tärnans hus 4 (Hubert Laurins väg 7) 

och brf Måsens hus 5 (Kristoffer Huldts väg 14). Dessa två hus kommer att inhägnas som en 

byggarbetsplats. 

 

JM kallar samtliga boende på KHv 14 till ett informationsmöte på Wallins spis 20/2 på 

kvällen.  

 

Motsvarande informationsmöte för boende i hus 6 (KHv 12) och hus 7 (KHv10) kommer att 

ske augusti/september 2018. 

 

Tillträde till samtliga lägenheter kommer att behövas för avsyning inifrån samt för 

demontering av inglasningar. För KHv 14 kommer detta att ske i perioden 19/2 – 16/3. Om 

du ska resa bort, meddela styrelsen och lämna nyckel till en granne eller ställ låset i 

serviceläge utan att låsa undre låset. Vi kommer att se till att en styrelsemedlem är närvarande 

när tillträde bereds.  

 

Inglasningarna kommer att förvaras i en låda på balkongen tills det är dags för återmontering. 

Observera att inglasningarna ägs av resp medlem, inte av föreningen. Det är viktigt att var och 

en tar noggrann del av avsyningsprotokollet när det kommer! 

 

Detaljplanering pågår. Vi återkommer med mer detaljerad information så snart som möjligt. 

 

Föreningen är kallad till nytt informationsmöte hos JM 16/2. Då kommer JMs entreprenör, 

MFT Entreprenad AB, att presentera sina mer detaljerade planer. Sedan hålls alltså 

informationsmötet med de boende på KHv 14 20/2. Information från dessa båda möten 

kommer att ges via portanslag också i Khv 12 och Khv 10. 

  

Observera att balkongerna/uteplatserna måste tömmas! Detta gäller även tex 

gardiner/solskydd etc. Det är bäst att varje medlem svarar för detta själv så att er personliga 

egendom blir omhändertagen så som ni själva vill.  

 

Håll utkik efter nya portanslag!  
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