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Fönsterprojektet startar

Styrelsen har nu valt att skriva avtal med 
Mockfjärds för att utföra byte av alla fönster 
och balkongdörrar i vår förening. Arbetet 
kommer att genomföras mellan mars och 
november 2015, med början på höga 
husnummer. Axvägen 89 blir alltså bland de 
första att få nya fönster och Axvägen 1 bland 
de sista. Mockfjärds kommer att informera 
alla boende separat under arbetets gång.

Stora gästparkeringen

Mockfjärds kommer att använda den stora 
gästparkeringen vid taxistopp 3 som lagrings-
plats under tiden för fönsterprojektet. Den 
kommer därför att vara avstängd från och med 
23 februari och öppnas först när fönster-
projektet är avslutat. Gäster kan parkera på 
den lilla gästparkeringen med sex p-platser 
vid taxistopp 4, på Stråvägen eller på den stora 
parkeringen i Viksjö centrum under denna tid.

Elinstallationer balkong/uteplats

Styrelsen har beslutat att stå för att koppla från 
strömmen till alla elinstallationer på husväggen
till balkongerna/uteplatserna. Demontering 
(och återmontering) av elinstallationer på 
denna husvägg, efter det att strömmen kopplats
från, ansvarar den boende för själv. Detta 
arbete ska utföras innan fönsterbytet sker 
eftersom hela den husväggen berörs av 
fönsterprojektet.

Frånkopplingen av strömmen sker via en 
anlitad och behörig elfirma, under förutsättning
att de får tillträde vid en aviserad tidpunkt. Om 
elfirman inte får tillträde enligt denna avisering
måste samma firma tillkallas vid fönster-
arbetets start och denna kostnad kommer 
då att faktureras den boende.

En container för grovsopor stängs

Containern för grovsopor vid taxistopp 3 
kommer att stängas av under tiden för fönster-
projektet då gästparkeringen utanför den är 
blockerad. Den andra containern i sophuset 
vid taxistopp 4 kommer att fortsätta vara 
öppen och tömmas oftare än idag.

Renoveringar/ändringar

Renoveringar och ändringar av till exempel 
bärande konstruktioner, planlösning, el, vatten,
ventilation eller avlopp ska anmälas och god-
kännas av styrelsen i förväg. Boende måste 
efteråt kunna visa upp intyg om arbetets 
kvalitet, utförd av behörig fackman.

Under tiden mars-november 2015 ansvarar 
Mockfjärds för arbetsmiljön i hela vårt 
bostadsområde enligt avtal. 

Det ska inte förekomma okända arbeten och 
firmor hos oss som Mockfjärds (och vi) inte 
känner till. Det kan förorsaka byggstopp med 
kostnader för föreningen och boende som följd.
Mera information finns på vår hemsida under 
Boken i detalj – Renovering av lägenheter
på www.hsb.se/norrastorstockholm/boken

Motioner till årsstämman

Årsstämman 2015 planeras att genomföras den 
6 maj, separat kallelse till den kommer senare. 
Motioner till årsstämman ska vara styrelsen 
tillhanda skriftligen senast den sista februari.  
Via e-post till styrelsen.boken@bredband.net 
eller genom post/lapp till föreningslokalen 
i källaren vid Axvägen 89.


