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Förr i tiden fanns en skrift från styrelsen som hette Flottbrobladet. Vi tänkte
med denna skrift försöka väcka liv i denna avsomnade tradition och börja
ge ut samlad information från styrelsen i denna form i stället.
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Upprustning av garage
I år har vi som fokus att arbeta med att
underhålla våra garage.
I våras inventerade vi garagelängornas
fasader för att identifiera vilka fasader
som var i störst behov av tvätt och
målning. Inventeringen utmynnade i
tre ungefär lika stora etapper där etapp
ett behöver åtgärdas i år.
Arbetet med målning på Ardennern
har löpt på fint och är princip klart.
Däremot har arbetet med garagen nere
på Östergården tyvärr ej påbörjats
ännu.
Även taken på garagelängorna har blivit
genomgångna och flera takreglar har
bytts ut. Flera mindre hål i plåttaken
har även hittats och tätats.

Sommaren är äntligen här!

Byte av garageportar

Nu är sommaren här med besked och vad passar då bättre
än en liten skrift från styrelsen att läsa i hängmattan?
Sommaren är en tid för härliga resor och spontana utflykter för
många. Tyvärr utnyttjas detta av ljusskygga typer som mer än
gärna lägger vantarna på er nya LED-tv eller mormors arvegods.
Det är viktigt att vi hjälps åt och tar hjälp av varandra när vi reser
bort. Prata gärna med grannarna och informera om när du inte
kommer vara hemma så du kan få hjälp med att hålla koll. På
Grannsamverkans webbsida kan ni läsa mer om tips för att
förebygga brott (samverkanmotbrott.se).
Förra sommaren skymtades råttor i delar av föreningen. Vi vill
påminna alla om att vi gemensamt kan motverka dessa effektivt
genom att hålla snyggt och rent på våra tomter. Tappade matrester
och högar med bråte skapar en gynnsam miljö för gnagarna att
leva och frodas. Var även noga med att till exempel sopkärl är
stängda.
Målare sökes!
Vi behöver samla ihop medlemmar för att genomföra underhållsarbete på våra garagelängor. Detta handlar i dagsläget främst om tvätt,
skrapning och målning av fasaderna.
Prata gärna med er gårds miljögrupp alternativt styrelsen om hur ni
kan hjälpa till samt få tillgång till färg och verktyg.
Det är viktigt att vi alla hjälps åt!

Avtalet beträffande de nya garageportarna är sedan en tid på plats och så
även banklånet hos Handelsbanken.
I och med leveranstider på portarna
och semestertider hos entreprenören
kommer arbetet att påbörjas först i
början av september och väntas ta lite
drygt 6 veckor.
Alla garageportar kommer inte att bytas
samtidigt utan entreprenören kommer
att återkomma med ett schema över
vilka garage som tas i vilken ordning. Så
fort vi vet mer återkommer vi med
information om när just ditt garage
behöver vara tomt och förberett för
arbetet.

Påminnelse om parkeringsförbud
Styrelsen vill gärna påminna om att det är
parkeringsförbud på samtliga gårdar inom
samfälligheten.
Parkerade bilar inne på gårdarna kan ha stor påverkan
vid till exempel brandbekämpning och försvåra arbetet
för räddningstjänsten.
Nödvändig biltrafik för till exempel i- och urlastning är
tillåten men det är viktigt att vi alla tänker på att hålla
gångfart om 5 km/h de gånger vi behöver köra inne i
området.
Avgiften för olovlig parkering på området är en extremt
onödig belastning av semesterkassan som hade räckt till
inte mindre än 110 Piggelin-glassar.

Lagning av potthåll
Under vecka 32 kommer en entreprenör hit och
åtgärdar de potthåll som vi har samlat på oss under
årens lopp.
Tidigare har potthåll lagats med kallasfalt men i och
med att flera av potthålen nu har hamnat i kluster med
sprickor mellan dem kommer vi denna gång låta en
entreprenör göra arbetet för mer hållbart resultat.

För senaste information:

www.flottbro.se
For kontakt med styrelsen:

styrelsen@flottbro.se

Slutligen vill styrelsen önska alla medlemmar en härlig sommar!

