
Hej alla Brosundare!  
 
Nu är det äntligen på gång, byggföretaget Pilmar bygg räknar med att 
kunna gå igång och byta panel på förråden inom den närmsta månaden. 
Exakt startdatum få ni när det närmar sig. Planen är att börja med nr. 29 
för att sedan gå i vänstervarv, mot nr 28 till 23 och så vidare. Byggarna 
kommer lägga meddelande i era brevlådor två till tre dagar innan de 
beräknar börja på just ert förråd.  
Ni behöver inte vara hemma när de kommer till er men en del 
förberedelser krävs. Ni måste se till att det är fri passage runt hela 
förrådet. Minst en halv meters gång att kunna stå och röra sig på. 
Belysning, trädäck, växter, möbler, krukor och staket som ni själv byggt 
etc måste tas ner/ flyttas på. De svarta staketen som tillhör föreningen 
behöver ni inte bry er om, byggarna ordnar det själv. Detta gäller alltså 
endast de som är i originalskick, alla andra byggen måste ni själv flytta 
på. Är ni osäkra på hur dessa staket ser ut, kontakta någon i styrelsen.  
Byggarna kommer använda en så kallad spikpistol vilket skapar 
vibrationer i väggarna, så har ni ömtåliga saker inuti förrådet så flytta 
dem till en säker plats så dessa inte riskerar trilla ner och gå sönder, 
även saker som hänger på innerväggarna rekommenderas att plockas 
ner. 
Som tidigare påpekats, isolerade förråd utan ventilation är ej tillåtna! 
Likaså fönster på förråden, byggarna har blivit tillsagda att plocka bort 
dem och bygga hel vägg med panel. Om de transporterar fönsterna till 
återvinningen är i skrivande stund ej bestämt.  
Vi i styrelsen vill även påminna om att förråden tillhör föreningen, ni har 
ingen möjlighet att ändra på de beslut som tagits. Rexellent är 
involverade i hela denna process, vi har deras fulla stöd och de hjälper 
oss från början till slut så att ingenting ska gå fel denna gång. 
Fullständiga kontrakt kommer att skrivas med byggföretaget och en 
lagmässig korrekt slutbesiktning kommer att utföras.  
 
Så länge vi har vädret med oss och temperaturen håller sig över fem 
plusgrader så kommer arbetet löpa på, så vi håller tummarna. 
Vid frågor, kontakta någon i styrelsen. 



 
 


