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Hej föreningsmedlemmar och hyresgäster i
Skönstaholm!
Under årsmötet berättade styrelsen att man
planerar för stambyte i förenings fastigheter
under hösten 2013. Från och med nu tills stambytet är klart kommer Stambytesnytt
en gång i månaden. Den ska innehålla information om vad som händer just nu i
stambytesprocessen, vilka det är som jobbar med den, datum för möten och annat
som kan vara bra för dig som föreningsmedlem eller hyresgäst att veta.
Stambytesnytt kommer landa i din brevlåda och finnas tillgänglig på vår hemsida
www.skonstaholm.se.
Håll utkik efter besiktningsavin
i din brevlåda, och kom ihåg
informationsmötet vecka 42!

Vi planerar också ett stormöte för alla i föreningen vecka 42 där vi ska informera om
stambyte: varför man måste byta stammar, hur det går till, hur vardagen i hemmet
kan påverkas och vad fördelarna är med ett stambyte. Information om datum och
lokal för mötet kommer med nästa Stambytesnytt i början på oktober.
Förarbetet inför stambytet har nu dragit igång, och under hösten
med start i september kommer besiktningsmannen Anders
Högström från Tengbom besöka alla bostäder för att inventera dem.
Han ska titta på hur väl planlösningen stämmer med de
ursprungliga ritningarna och hur skicket är på el-, vatten- och
avloppsrör. Anders ska också ta en titt på utsidan av husen för att
se hur regn- och smältvatten hanteras. Vid varje besök kommer
Anders visa en legitimation med fotot här bredvid.
Datum för när Anders ska inventera din bostad, information om nyckelhantering och
annat som kan vara bra att veta kommer i brevlådan 10-14 dagar innan
besöksdagen.
Föreningen har även anlitat en kommunikatör från Tengbom som ska förmedla
information om det kommande stambytet och som tar emot frågor från er hyresgäster
och föreningsmedlemmar. Hon heter Sara Johansson och nås på 018-56 77 62.
Det här vad första numret av Stambytesnytt i Skönstaholm. Nästa nummer kommer i
början på oktober.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

