Umeå 2021 februari

Info!
Boende på Ystarvägen 1-3,47-49,51-53,55-57,59-61,65-67,69-71,73-75,77-79,81-83,125-127.

Kommande Målningsprojekt
I vår kommer lägenhetshus och intill liggande byggnader att målas om. Utöver målning kommer vi
att byta dålig panel och laga tak.
Just nu pågår arbetet med upphandling av entreprenör.
Vad behöver jag som hyresgäst göra?
Husfasaden och uteplatsen behöver vara fri från saker, möbler och dylikt minst tre meter från
husväggen när arbetet med dessa ska utföras. När entreprenörerna ska arbeta med tak och
fasader vid balkonger, entréer och uteplatser behöver dessa vara helt tömda.
Växter som ni själva har planterat nära fasad, måste ni ta rätt på om vill ha kvar dem och de får
inte återplanteras nära husfasaden.
Bra att veta för mig som hyresgäst
Entreprenörerna kommer först att placera ut arbetsbodar och byggmaterial i området. För att
arbetet ska kunna utföras kommer det att behövas ställningar eller skylift. Fasaderna tvättas och
skrapas och sedan startar själva målningsarbetet.
Var uppmärksam på information och hänvisningar som kan bli aktuell under projektets gång för
din och andras säkerhet.
Trädfällning och trimning av buskar.
Vi kommer påbörja ta ner träd och klippa ner buskar. Detta är både för att vi skall kunna komma
fram och byta panel och måla om. Men även för det ska underlätta underhållet. Just nu kommer
det mycket barr och löv i hängrännor och stuprör, som gör att takavattningen inte fungerar som
den ska.
När påbörjas arbetena?
Vi kommer börja i april om vädret tillåter samt att upphandlingen är klar. Vi hoppas hinna med att
måla alla husen i år, de vi inte hinner med i år kommer att målas våren nästa år.
Frågor och Funderingar?
Du är välkommen att höra av dig till din kvartersvärd, Ulf Johannson på telefon 090-17 77 81, eller
till mig om du har frågor eller funderingar.
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