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Arbeten under 2016.
Här beskriver vi i korthet de projekt som är avslutade men också
det som är på gång.

Lekplatser

1

Lekplatser

2

Uteförråd

så många barn är där och leker.

3.

Garageportar

Det är bra om vi alla kan hjälpas åt att se efter att redskapen

4.

Asfalts- och stenplattsytor

används på ett korrekt sätt.

5.

Betalning/deponering för

6.

Lekplatserna är nu klara och det är mycket glädjande att se att

nycklar, passer- och

Uteförråd

bokningsbrickor

Inom kort kommer arbetet med uteförråden att påbörjas.

Semesterstängt

Förråden kommer att genomgå en total uppfräschning med

Besök föreningens
hemsida på
www.teleskopet.se

byte av panel runt om till stående panel, dörrar och plåt inklusive
rännor. Likaså kommer stolpar och plåt på pergolataket bytas ut.

Garageportar
Nu är 35 av total 95 garageportar utbytta. Vi har valt att byta ut
portarna på garagelängan vid besöksparkeringen först med
anledningen att det var de portarna som var i störst behov av ett

Besök föreningens
Facebookgrupp:

byte. Det återstår nu att måla garagelängan samt att byta de
delar av virke/panel som är angripna av röta.

Brf Teleskopet

Asfalts- och stenplattsytor
September månad är reserverad för arbete med att byta ut alla
gamla stenplattor och asfalt framför våra hus och de gångbanor
Vill ni göra felanmälan?
Ni kan ringa till 0771-860 860
eller maila till
felan.goteborg@riksbyggen.se

som löper mellan husen. Under detta år kommer hus 4, 6 och 12
att färdigställas och i början på våren 2017 kommer hus 8 och 10
att genomgå samma förändring. All asfalt läggs om, stenplattor
byts mot nya men även den träsarg vid blomrabatterna byts ut
mot kantsten i granit. Några träd som vuxit sig stora kommer tas
bort och ersättas med träd/växter som mer lämpar sig för
platsen. Det kommer att planteras nya blommor runt om i och
med att alla gamla blommor kommer att tas bort i samband
med arbetet.
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Betalning/deponering för nycklar, passer- och
bokningsbrickor
Nu inför vi ett nytt sätt vid betalning av extra passerbrickor, olika
nycklar m.m. Medlemmar som får en bricka eller nyckel där det
krävs betalning kommer inte längre betala på plats utan
kostanden kommer att debiteras dem på nästkommande avin.
Vid fall där medlemmar deponerar pengar för olika nycklar så
som bomnyckel m.m. ska detta fortfarande betalas kontant.

Styrelseexpeditionens
öppettider:

Semesterstängt

torsdagar

Under juli månad kommer styrelseexpeditionen vara stängd och

17:00-18:00

öppnar igen den 4 augusti.

Fastighetsskötarexpeditionens
öppettider:
Tisdagar 8:00–9:00

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar!

