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Styrelsen har ordet...
Hej på er alla !
.

* ÄNTLIGEN !!

Markarbetena på innergården kommer igång denna vecka !

Hela detta extrablad ägnas därför åt att på ett så enkelt sätt som möjligt , försöka
beskriva för alla våra medlemmar vad som kommer att hända.
1. ENTREPRENÖREN
Den som utför allt arbete på gården heter;
MPJ SAAREKS ENTREPRENAD AB

Adr; Box 3392

165 22 Hässelby

Specialisering; Tomt , bygg, asfaltering

Tfn; 08 - 89 00 60

Arbetsledaren heter Simo Saarek . Antalet övriga arbetare kan variera från 2 - 6
beroende på vilka arbetsuppgifter som just då genomförs.
Rekommendationer; Företaget är rekommenderat av HSB och har genom offert
erhållit föreningens förtroende att genomföra planlagda åtgärder.
Antalet arbetsmaskiner varierar över tiden också - ett flertal lastbilar, grävmaskin av
främst mindre storlek förekommer - liksom andra ”schaktmaskiner”, Specialfordon i
form av slambilar (lastbil med ’tank’) mm.

2. DIN KONTAKTPERSON
Vår entreprenör genomför arbetet på uppdrag av styrelsen. Du skall därför i första
hand vända dig till oss i styrelsen om Du har frågor kring arbetet.
I första hand besvaras frågor av Lars Nyblom 54;an tfn 647 09 38.
Men Du kan ta kontakt med vem som helst av oss i styrelsen.
3. HUR LÄNGE PÅGÅR ARBETET?
Vår entreprenör genomför arbetet med inriktningen - rätt från början, lugnt , säkert
och med stor trygghet för föreningens medlemmar - främst barnen !
Tidsåtgången är beroende av VÄDER - åtgärder på exempelvis kullen kan inte
genomföras om det regnar för mycket, vid sådana tillfällen förskjuts således tiden.
Prel.kommer åtgärderna på innergåden och mot vägen Bäverbäcksgränd att pågå
under 4 veckor

Dvs från 10 Oktober till ung. 10 November… eller
längre beroende på väder .
Därefter kommer åtgärder att fortsätt med bl.a staketbyggnad runt gården. Dessa
åtgärder KAN komma att genomföras i en direkt tidsföljd eller genomföras först i
början på 2002.

OBS!
Innergården utgör en byggarbetsplats från
den 10/10.
Detta innebär bl a att de avspärrningar, skyltningar och anvisningar som
entreprenören sätter upp måste följas för att säkerheten för oss själva och våra barn
skall vara så bra som det går.

INFORMERA ERA BARN !!
Lekanordningar på kullen kommer att tas bort från Onsdag/Torsdag.
Kullen avspärras därefter för att kunna fyllas med grus, sand , jord , slam
för att därefter kunna beläggas med gräs.
Samtidigt som detta sker byts staketet ut på kullen (= tas bort) och ersätts
inledningsvis med ”tillfällig” staketanordning. Just detta är det viktigt
att informera barnen om. Dvs de tillfälliga staketen har inte samma
hållbarhet som de ordinarie - men kommer att finnas där tills de efter
hand ersätts med nytt trästaket i höjd 1,20 m.
Nya lekanordningar kommer att beslutas om under våren 2002.

Översiktlig beskrivning av åtgärder mm
framgår på sista sidan .
Ändrad tid för
Höststädning
Värmen håller i sig - trots att almanackan visar på höst.
De flesta löven bedöms sitta kvar även på vår inplanerade
städdag Söndagen den 28 oktober.
Mht rådande läge, samt det glädjande faktumet att arbetet
på gården nu startar, så flyttas datum för gårdsstädningen.

Under gårdsgruppens ledning samlas vi alla
söndagen den 11 november för en härlig
städdag.
(Tänk om arbetena på innergården är klara då ?? - vi får
se ) Det är viktigt att så många som möjligt kommer så vi
hinner med att städa upp och rusta gården inför vintern.
Boka in denna dag redan nu !
Som vanligt bjuds det på fika och korvgrillning.
Separat kallelse med tid etc kommer !
TREVLIG HÖST !!!

Vad sker på gården ?

Här läggs jord-massor,
grus mm upp

Infart
Obs! Här
kommer
maskiner att åka
fram och tillbaka
med jord-massor
mm. Här är
infart för alla
lastbilar eller
andra fordon.

Härifrån hanteras jordmassor, grus mm
Dessutom byts
”stockarna” ut mot
kraftfulla blockstenar
som mur.

Obs! Staketet på
denna sida byts.
Trappan mot
lekgården tas
bort (fel
dimensionerat för
tex flyttbil)
Obs! För att underlätta för våra
boende kommer grinden som varit
stängd under en längre tid att öppnas
under arbetet. Detta startar arbetet
med !

Här kommer ett
förråd att byggas
mellan 54;an o
68;an,. avsett för
snöslunga,
gräsklippare mm
Detta sker som
sista åtgärd

Nästa Bävernytt kommer i november 2001

