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Renovering av parkeringarna
Renovering av parkeringarna
Nu startar renoveringen av parkeringarna. Det har tagit lång tid att få projektet på plats, men nu
när allt är klart startar det nästan direkt.
Vad ger renoveringen
• Ny asfaltsbeläggning
Beroende på hur kvaliteten på den befintliga asfalten är, om det är skador på den och hur
djupa de är, kommer asfalten bytas ut helt eller ett nytt slitlager läggas på.
• Bredare p-platser
Genom att minska eller ta bort en del rabatter kommer vi att kunna skapa lite (ca 10 cm)
mer utrymme mellan p-platserna.
• Laddplatser
Vi förbereder för att kunna montera laddstolpar till elbilar. Inledningsvis kommer det
fortfarande bara vara uttag för motor-/kupévärmare.
Hur genomförs renoveringen
Renoveringen genomförs i tre etapper. Först ut är parkeringen med infart från Gunnesbovägen.
Därefter renoveras parkeringen med infart från Rudeboksvägen i två etapper. Först den ”södra”
delen sedan den ”norra” delen. Delningen går mitt i den nuvarande infarten. Uppdraget att
renovera våra parkeringar har, efter upphandling, gått till Jönssons Sydgräv.
Renoveringsarbetena inleds måndagen 2019-02-04 och beräknas pågå cirka 8 veckor per etapp.
Under tiden som en parkering renoveras kommer parkeringen och berört miljöhus vara avstängda.
Hela arbetsområdet inklusive miljöhuset kommer att inhägnas av entreprenören. För arbetets
första etapp har vi nått ett avtal med Castellum (som ligger lite längre ned på Rudeboksvägen) att
vi kan hyra deras parkeringsplatser. Det innebär att alla som är berörda under första etappen
kommer att få ett parkeringstillstånd som gäller för parkering på Castellums parkeringsplats.
Detaljinformation till berörda i etapp två respektive tre kommer att lämnas ut när vi närmar oss
respektive etapp.

Informationsmöte
Tisdagen 29 januari klockan 19:00 håller vi ett informationsmöte med anledning av
”parkeringsprojektet” Mötet håller vi som vanligt i Gunnesboskolans matsal. Vid mötet kommer
vi även att informera om ”Ventilationsprojektet” det vill säga bytet av FTX-/ventilationsaggregat
i samtliga lägenheter. Det projektet inleds i början av mars. Skriftlig information kommer i
anslutning till projektstart och inför genomförande i respektive lägenhet.
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Förvaltning
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.
Tel: 010-551 73 01

Parkeringen kommer att vara helt
otillgänglig under arbetet

Samtliga fordon måste vara
bortflyttade från
”Gunnesboparkeringen” senast
söndagen 3 februari.
Kontaktinformation
Felanmälan

www.bredablickforvaltning.se/felanmalan

010-551 73 00

Förvaltare
Styrelsen

e-postadress
forvaltare@fornfyndet.se
brf@fornfyndet.se

telefonnummer
010-551 73 01
010-551 73 02

Du hittar alltid uppdaterad kontaktinformation på vår hemsida www.fornfyndet.se
Du hittar alltid infobladen på vår hemsida www.fornfyndet.se
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