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Varslingsbrev til alle medlemmene i Gullmyra Huseierforening

vedrørende garasjeutbedring
Som vedtatt på Årsmøte mars 2015, skal garasjeanleggene pusses opp og tettes for
lekkasjer. Oppstart for utbedring av garasjene er planlagt 07. september. Estimert
anleggsperiode er ca.14 uker.
Det informeres derfor at f.o.m lørdag 04.september vil parkeringsplassen ved
Gullberget 138 bli stengt i hele anleggsperioden. Grunnen til dette er at
entreprenøren skal ha et sted som de kan plassere utstyre sitt. Det som blir en
utfordring er at garasjene under blokkene vil stenges periodevis, og som igjen vil
medføre litt parkeringslogistikk for berørte beboere ved sin garasje. Det er derfor
viktig at de som har plass i en garasje som ikke er under arbeid, bruker den plassen
slik at plasser ute frigjøres for biler som må ut av garasjen som utbedres. Når det
gjelder parkering ute, må vi være litt kreative og bruke tilgjengelig areal når den
garasjen din bil står i oppgraderes.
En mer detaljert plan for når du som beboer blir berørt vil komme som et eget skriv i
postkassen og som informasjon under egen fane på hjemmesiden vår
www.gullmyra.no. Det er derfor viktig at alle som har mulighet, melder seg på
nyhetsbrev på hjemmesiden.
Dere som har terrasser på bakkeplan i de berørte blokkene, vil få eget skriv på
tidspunkt for renovering av din terrasse, hva dere må gjøre og hva som skal skje
med terrassen. Dette skrivet vil komme i slutten av uke 36 (gjelder ikke 207 blokka).
Det oppfordres at alle beboere som har ting i garasjene, som hjul og ol. Begynner å
tenke på alternativ lagringsplass for dette.
Spørsmål vedrørende prosjektet stilles til styret i Huseierforeningen på e-post:
huseierforeningen@gullmyra.no
Hvis alle er positive og litt fleksible under prosessen, så vil vi unngå forsinkelser.
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