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Så fortsätter Ingegerdsbladet på försök! Tanken är att efter varje styrelsemöte skall detta
blad komma ut. Men även DU har möjlighet att göra din röst hörd här, med en liten
annons eller typ ”Fri Talan”. Har Du något på hjärta så kontakta ordföranden..

Bra att veta:
•

Vid läggning av klinkergolv skall
elinstallationen alltid jordas i det
berörda utrymme

Bra att veta vid skada:
Om orsaken till skadan är en läcka på ett rör i
konstruktionen, som inte har uppstått genom
att bostadsrättshavaren har borrat, spikat,
skruvat eller liknande i röret, så bekostas
återställandet av skadan av föreningen eller
dess försäkringsbolag. Då ersätter föreningen
eller dess försäkringsbolag upp till standard.
Det vill säga att om bostadsrättshavaren har
monterat in ett parkettgolv eller liknande i ett
rum som standarden är matta och parketten
blir skadad så bekostas åtgärderna för att
återställa parketten av den boende eller dess
försäkringsbolag.
Exempel på tillval utöver standard eller
eftermonterad högre standard.
• Allmogelister eller profilerade lister.
• Parkett, Pergogolv eller liknande i
rum utöver vardagsrum.
• Klinkergolv i hall eller kök.
• Tapeter utöver prisklass 7.
• Dyrare köksinredningar.

CONTAINERN,
DÄR ALLT KAN KASTAS,
KOMMER DEN 30 mars.

2001-11-22

Målning av plank får Du själv göra.
Föreningen bidrar med färg. Ommålning
bör ske vart 5:e år.
Om Ditt plank/staket är i fas för en
målning. Rekommenderar vi att Du först
högtrycksspolar planket och sedan, när
det är torrt målar med oljefärg. Målaren
säger, att om det är ca 4 år sedan Du
målade förra gången (med plastfärg) skall
det gå bra med oljefärg nu.
Beställ färg i god tid på onsdagsjouren.
MEN kom alltid överens med Din Granne
när DU skall måla – eller åtgärda Ert
gemensamma staket.

Garage och förråd
Alla garage och förråd skall målas av
Peter Nilssons måleri. Det kommer att ske
under våren, men först skall ev ruttna
bräder bytas.
OBS! Det betyder att alla växter som
ev. kan vara i vägen för dessa arbeten
måste hållas i schack så att de inte hindrar
arbetet!
TILL SALU: 1 ST NÄTVERKSKORT. INSTALLARET
OCH KLART FÖR KR 200:- TEL 13 58 38
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