INFORMATIONSBLAD #2, 2013	

VÄLKOMMEN
till nummer 2/2013 av vårt informationsblad. Det har blivit höst, och det finns flera
intressanta föreningsnyheter. Framförallt
börjar "fönsterprojekten" bli färdiga, läs
mera om detta nedan. Ett antal mindre
förbättringsåtgärder har också vidtagits,
bl.a. har det inhandlats nya trädgårdsmöbler
(av liknande sort som vi redan har), det har
ordnats med extra belysningsarmatur mitt
på gården, och det har anlagts en ny
parkeringsplats (utanför Prästgårdsgatan 3,
snart klar för uthyrning). 	

FÖNSTERBYTET PÅ HÄLLBYGATAN	

	

Alla byten på Hällbygatan är klara, med ett
undantag: Balkongdörrarna. Där sitter de
gamla dörrarna fortfarande kvar på de flesta
ställen. Alla fönster är bytta enligt plan,
både på norr- och södersidan, så även de två
källardörrarna. Balkongdörrarna skulle
också ha bytts i samband med fönstren, men
där strulade det rejält: De dörrar som
levererades var felaktiga! Efter två
felleveranser (ett 40-tal dörrar varje gång!)
tog vi det säkra för det osäkra och bad
entreprenören göra en tredje beställning,
men då bara av en enda provdörr. Denna
monterades i början av hösten (Hällbygatan
32C), inspekterades noga av styrelse,
projektledare och entreprenör, och fick
godkänt (i mitten av september).
En
beställning skickades genast på erforderligt
antal dörrar med provdörrens utförande. På
grund av arbetsanhopning hos tillverkaren
kunde dessa tyvärr inte levereras förrän i
december, vilket betyder att preliminär tid
för montering är satt till vecka 49 (första
veckan i december). Styrelsen beklagar
djupt denna avsevärda försening och de
olägenheter som den medfört för berörda
parter. Men: Om allt går som det ska så
skall alltså alla balkongdörrar vara bytta
före jul, OBS även de på Hällbygatan 32E
med felaktigt utförande som byttes av
misstag. Efter slutbesiktning och
åtgärdande av ev. fel kan vi så äntligen
betrakta fönsterbytesprojektet på
Hällbygatan som avslutat.	


Nya burspråksfönster på Hällbygatan

Nyrenoverade fönster på Prästgårdsgatan

Vänd!	


FÖNSTERRENOVERINGEN PÅ
PRÄSTGÅRDSGATAN
	

Fönsterrenoveringen på Prästgårdsgatan blev
färdig enligt plan före sommaren. Alla
lägenhetsfönster och -balkongdörrar har
renoverats och målats om och fått allt glas
utbytt till treglaskasett. Träet i fönstren
befanns genomgående vara i mycket god
kondition. Inomhuspersienner har monterats.
Källarfönsten har bytts ut till nya, och
källarytterdörrarna har målats om. Smärre
efterjusteringar och förbättringar återstår,
men i stort sett är fönsteråtgärderna på
Prästgårdsgatan avslutade för den här
gången. Styrelsen tackar alla inblandade
föreningsmedlemmar för visat tålamod och
förståelse och hoppas att alla berörda är
någorlunda nöjda med resultatet av
renoveringen. Vi hoppas också att man i
fortsättningen ska kunna se en betydande
minskning av uppvärmningskostnaderna,
eftersom
både
renoveringen
på
Prästgårdsgatan och bytet på Hällbygatan
gett oss betydligt mer energibesparande
fönster.	


NY FÖRVALTARE: LARS MAGNUSSON
	

Fredrik Åberg har sedan 2011 varit vår
fastighetsförvaltare, och också suttit som HSB's
representant i styrelsen för Brf 37. Nu har
Fredrik sedan i juni i år ett nytt jobb. Vi tackar
honom för den tid som varit och för de
utmärkta insatser han gjort för vår förening och
önskar honom lycka till på det nya jobbet. 	

Vår nye fastighetsförvaltare heter Lars
Magnusson. Han har mångårig erfarenhet av
fastighetsförvaltning och har också varit
teknikchef på Scan i Uppsala. Vi hälsar honom
välkommen till vår förening och hoppas på ett
intressant och givande samarbete. 	

	

Kontaktinformation (för felanmälan etc): 	

tel: 018-180140 (samma som förut till Fredik
Åberg), epost: lars.magnusson@uppsala.hsb.se	

	

	

	


Lars Magnusson
ÖVRIGT	


	

Ny källardörr på Hällbygatan 32

Monterad provbalkongdörr på Hällbygatan 32C

Den årliga "containerkampanjen" blev i år
försenad p.g.a. fönsterbytets behov av
containerplats under våren, den genomfördes
istället under september. I samband med denna
passade vi också på att slänga saker som lämnats
kvar i allmäna utrymmen (trappuppgångar,
cykelrum
och
källar/vindskorridorer).
Observera att vi inte får förvara saker i dessa
utrymmen, främst av brandsäkerhetsskäl. Vid
denna städning upptäcktes en del stora och
ganska värdefulla saker, som inte omedelbart
kunde slängas. Istället sattes lappar upp på
ytterdörrarna, med budskapet att om sakerna
finns kvar efter 15 oktober kommer de att
slängas. Detta budskap upprepas härmed.	

	


