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SURKULLE
Nytt

Mars 2014
Så här på den tidiga vårkanten eller senvintern eller vad det nu blev vill vi hälsa
våra nya grannar, Mats Lundquist och
Camilla Lundberg, i nr 32 varmt välkomna! Hoppas ni ska trivas här!
På gång i styrelsen
Comhem – nästa steg

Ni har nu fått information om vårt gruppavtal. OBS! Glöm inte att ta kontakt med Comhem för
att aktivera det.
Mangelrummet blir styrelserum

För att underlätta för styrelsen så gör vi nu om
m mangelrummet till styrelserum, dock inte så mafma
fiabetonat som det låter. Mangel och lakanssträckare har flyttats in i själva tvättstugerummet
för att göra plats åt kopiator, termosar, mm. Hit kommer vi även flytta föreningens arkiv.

SURKULLE

Håll hastigheten på våra vägar

Nytt

Fönsterinformation
Styrelsen arbetar för fullt med organisationen kring de kommande fönsterrenoveringarna. Här kommer en lägesrapport

SURKULLE

Konsulthjälp

Styrelsen är mån om att renoveringen ska ske på bästa sätt kvalitets-, pris och tidsmässigt. Innan vi kan besluta oss om leverantör behöver vi få in tre offerter och till vår hjälp har vi en
konsult som tar in dessa offerter.

Nytt

Provmontering

För att kunna få så exakta offerter som möjligt behöver en provmontering göras. Detta kommer
att ske i nr 38 under v 33-34. Genom att göra det ser vi om det planerade utförandet fungerar
så som det är tänkt eller om eventuella justeringar behöver göras. När offerter inkommit utifrån
detta beslutar styrelsen vilken leverantör som kommer att utföra renoveringarna, tecknar avtal
sig
och återkommer med tidsplan.

SURKULLE

Oktober 2014
Efter en varm sommar har hösten visat
från både sina bra och dåliga sidor. Vi
hoppas att städdagen den 18 oktober blir
Finansiering
en brasidehöstdag.

Nytt

December 2014
Ingen snö ligger ännu på taken men vice
värden är nästan alltid vaken. En lysande
gran han sett till att vi får beskåda, den
11 januari är det dags att dans kring den
På gång i styrelsen
tråda.

Varje lägenhet kommer få ett belopp överflyttat till den inre reparationsfonden, detta kommer
täcka kostnaderna för renovering av fönstrens insida. Detta görs för att varje lägenhet då kan
göra ROT-avdrag på den delen.
kostFöreningen tar kostnaden för renoveringen av fönstrens utsida. Observera att detta gäller kos
nader för standardlösningar, se mer info nedan.

Söt men med noll trafikvett

Som alla vet är vägarna
rna i området väldigt smala och det finns rätt
gott om små, halvsmå, halvstora
stora och helstora människor och djur
som med mer eller mindre koll på omvärlden rör sig på dessa
smala vägar. Därför är det viktigt att tänka på hur fort man kör.
les för fort och den sekund som sparas på det
Ibland går det alldeles
är inte värd vad den kan kosta. Som hjälp för att komma ihåg
detta kommer farthinder att läggas ut under vårstädningen för att
sedan tas bort på höststäddagen. Observera också att det är parpa
ra vägar. Man får stanna men endast för att
keringsförbud på våra
lasta av. Om någon annan bil behöver komma förbi ska den inte
behöva vänta länge. Eller ja, egentligen är det ju den eller de som
sitter
ter i bilen som inte ska behöva vänta. Bilen bryr sig kanske inte
nämnvärt.

Trädgårdsgruppen

Behöver fler entusiastiaska medlemmar. Ta kontakt med styrelsen eller någon som redan nu är
med ex-vis
vis Kaisa i nr 52 eller Dorrit i nr 18 om du är intresserad eller vill veta mer om vad det
innebär.

Radiohusens historia

Kom till Hässelby
by Museum, Riddersviksvägen 116 söndag den 23 mars kl.1300 och lyssna på
Janneke Schulman som då kommer berätta om våra radhus och dem som bodde här från the
very beginning - Radiohusens historia. Anmäl dig gärna på vår facebook-sida.

Möjlighet till tillval

Föreningen kommer som nämnts bekosta
ta en standardrenovering, men varje lägenhet kommer
att ha möjlighet att göra tillval som t ex ljuddämpande ventiler. Dessa tillval bekostas av läsenteras när provmonteringen är gjord.
genhetsinnehavaren. Tillvalen kommer att presenteras
Om någon planerar att göra andra fönsterförändringar i samband med detta ansöker hen som
vanligt till styrelsen. Gör det i god tid (innan september) så att vi hinner ta ställning till ansökan. Dessa förändringar bekostas självklart av den enskilde medlemmen.

Tidsplan

Välkomna

En inventarielista över verktyg mm som finns att låna från föreningens föråd har sammanställts,
Inte helt överraskande
raskande tar planerandet av detta stora arbete längre tid än vi initialt trodde.
se bifogad lista.
Detta för att vi månar om att fatta välövervägda och goda beslut samt att det är flera olika
Ett av rummen i tvättstugan håller på att iordningställas till styrelserum för att kunna förvara alla
leverantörer involverade.
dokument.
Nästa hållpunkt som berör lägenhetsinnehavarna är att styrelsen/leverantör
yrelsen/leverantör behöver tillgång
Trappan framför hus 1 samt entrétrappor till några lägenheter har renoverats under sommaren.
till lägenheterna v 36 för att mäta fönstren.
Den stora trappan ska få en jämnare färg också, sen är det projektet klart.

Fönsterrenoveringen

Tält och kräftor blev det även i år. Utetemperaturen var inte så hög men inne i tältet blev detStyrelsen
riktigt varmt. Många var med men det fanns lediga platser så nästa år hoppas vi på ännu
större deltagande, det är en fest man inte bör eller vill missa!

önskar vi de nyinflyttade i nr 24, nr 44 samt nrParkgruppen
74. I 24:anhar
är med
det Mattias
hjälp avGranlund
parkplanerare börjat ta fram en långsiktig plan för området.
och Lovisa Olofsson som är i inflyttningstagen med
sinjobbar
dotterstyrelsen
Judith. Nr
44 kommer
att
I övrigt
mycket
med planeringen
avFrågor
fönsterrenoveringen, se punkt nedan.
Kontakta gärna någon i styrelsen eller maila oss om du har frågor. Nu är det semestertider så
bebos av Josefin och Carl-Johan Falk och deras son Leo och i nr 74 är det Maria Janssvar kanske inte kommer på momangen men så snart vi kan. styrelsen@surkullan.se
son och Anders Fogelström med dottern Maja och hunden Kax som huserar. Vi hoppas
att ni ska trivas både med ert boende och oss grannar.
Kräftskivan

är ett tacksamt samtalsämne. Av de firmor som lämnat offerter är Tumbaglas de enda
som utför det jobb vi efterfrågat. Styrelsen ska göra en slutbesiktning av provmonteringInför
höst och vinter
en för att sedan slutförhandla. Vi beräknar nu att
renoveringsarbetet
kommer att kunna
Förutattliksom
få det föreningens
varmt och skönt
kan deti vara
påbörjas i slutet av mars. Ränteläget ser lovande
ekonomi
stort värt att se över lister kring dörr och fönster och byta
ut om det läcker in kalluft.
vilket givetvis känns bra inför detta arbete.

Gemensamhetsanläggning

Lufta även gärna er element för att effektivisera uppvärmningen. Kontakta styrelsen om du behöver låna luftningsnyckel.

är ett ord som inte hör till vardagsvokabulären men har ideligen dykt upp på styrelsesammanträdena. Nu ska ni också få ta del av det i mindre dos:
Fönsterrenovering
Brf Solbacken har påkallat att undercentralen ska
bli en gemensamhetsanläggning. Brf
En provmontering av fönster på södersidan är nu gjord. Det ser överlag vädligt bra ut men
Surkullan har i det längsta yrkat för att bibehållvissa
det civilrättsliga
avtaletgöras
menoch
Lantmäteändringar behöver
därefter kommer alla medlemmar att få titta och avgöra om
riet har nu beslutat om att det ska bli en sk gemensamhetsanläggning. I praktiken är
det dock ingen skillnad mot tidigare.

Brandskydd

skapar trygghet om det finns. Som alla vet har det genomförts en brandskyddskontroll i
föreningen. Det är en ny lag som säger att det ska göras var åttonde år, sotning vart
fjärde (nästa gång 2016). Det är föreningen som står för kostnaden. Sotarna hade
inget att anmärka på men styrelsen vill ändå tipsa er om att se över brandvarnare och
brandsläckare. För dem som inte redan har rekommenderas att man monterar brandvarnare i källarutrymmen. En lapp på insidan av ytterdörren som påminner om att
blåsa ut ljusen kan också vara bra.
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