Brf Alviksgården 2

Allévägen 14 samt Runda vägen 34 & 36 i Bromma

INFOBLADET
Nr 2 sommar 2021
Sommaren och värmen är här med besked och med ny årstid är det också dags för ett
nytt infoblad, med lite uppdateringar om vad som händer i vår förening. Vi i styrelsen vill
också passa på att önska alla en riktigt härlig sommar, innan vi bjuder på några raders
semesterläsning.

En blöt överraskning

Vi blev nog alla tagna på sängen av hur mycket
vatten som samlades utanför fastigheterna vid det
kraftiga skyfallet för en knapp månad sedan. Tack
vare en fantastiskt fin insats från alla medlemmar som
var ute i skyttegravarna och forslade vatten och lera,
klarade vi oss utan några större skador på husen. Det
är härligt att se att vi snabbt och gärna hjälper till när
det behövs i vår förening.
Dock upptäcktes ett litet hål i fuktspärren runt 34:an och styrelsen prioriterar att få det
lagat så fort som möjligt. Vattenpumpar och slangar har köpts in och det finns nu en
uppsättning i varje förråd. Styrelsen ser också över vilka förebyggande åtgärder som kan
vidtas för att förhindra liknande problem i framtiden.
Återigen, ett stort tack till er alla för er na insats!

Pågående måleriarbete

Med så fint väder att titta ut på är det extra trevligt att ha fina
nymålade fönster, vilket nu är fallet för dem som bor i 36:an.
Måleriarbetet på Runda vägen 34 blir något fördröjt, på grund av
covid-19, och beräknas börja den 2 augusti. Målarna behöver då
tillgång till lägenheterna och kommer att skriftligen informera om
exakt när målningen kommer att ske för respektive lägenhet kort
innan arbetet påbörjas. Boende i 34:an som planerar att vara
bortresta under augusti månad behöver därför kontakta styrelsen.

Kommande projekt

Renovering av taket på 34:an kommer att ske inom en snar framtid. Längre fram kommer
också skorstensförlängningar och porttelefoner att installeras, men startdatumen för de
projekten är inte bestämda ännu.
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