Renovering av soprum
Som vi tidigare har aviserat så skall vi under 2016 renovera och fräscha upp
samtliga soprum i vår fastighet. Arbetet innebär att soprummen under själva
reparationen inte kommer att kunna nyttjas. Självfallet kommer inte alla soprum
att renoveras samtidigt utan vi arbetar efter nedanstående plan.
Ernbergs Måleri kommer att genomföra renoveringsarbetet under veckorna
27 - 28. För att de skall kunna genomföra detta reparationsarbete på bästa sätt
gäller följande:
 V27(04-08 juli) så stänger följande soprum för reparation:
Vid port 69, 63 samt 59.
 V28(11-15 juli) så stänger följande soprum för reparation:
Vid port 71, 65, 61 samt 57.
De som brukar nyttja dessa soprum hänvisas under dessa dagar till något
av de övriga soprummen i föreningen.
Eftersom det är semestertider kommer inte kapaciteten i de soprum som kan
nyttjas ökas med fler kärl, istället kommer samtliga kärl i de soprum som
renoveras att få en välbehövlig storrengöring. Om det blir fullt i alla sopkärl
under dessa två veckor, var vänlig och åk till återvinningscentral om du har bil,
eller avvakta någon vecka eller två med att slänga de sopor som inte luktar. Om
det blir fullt i kärl med illaluktande sopor, gå runt till samtliga öppna soprum och
leta efter kärl med plats. Oftast finns det i de som står lite längre in i soprummet.
Eventuellt kommer soprummen att stängas av eller öppnas upp någon eller
några få dagar före eller efter de dagar som anges ovan beroende på hur
koordinering av arbetet med målning och rengöring behöver göras. Det vet
vi inte i skrivande stund, så var uppmärksam på om soprum är låsta eller ej
runt vecka 27-28.
Tack för er hjälp och flexibilitet när denna nödvändiga renovering genomförs!
Vi hoppas att detta inte kommer medföra alltför stora besvär för oss. Belöningen
för omaket blir riktigt nya och fina soprum från och med i mitten av juli!
Återkom om ni har några frågor.
Bisse Frid – Ordf Brf Viken 1, styrelsen@brfviken1.se
Lennart Dufva – Fastighet Brf Viken 1, fastighet@brfviken1.se
Med vänlig hälsning
Lennart Dufva för Styrelsen i Brf Viken 1
Brf Viken1, Gustav III Boulevard 69, 169 73 Solna, www.brfviken1.se

