
 
April 2020 

 
 
Hej alla boende på Kattgården samt Tbv 9 och 11! 
 
I maj fortsätter vi med målningen av området och nu är det er tur. Det gäller allt 
utvändigt (fönster, balk, foder, panel, övre takfot, vindskivor, knutbrädor, spröjs, 
mittplåtar) förutom de undertak i markplan som målades för bara några år sedan. 
Egna staket och mellanväggar etc som de boende satt upp själva ingår givetvis inte 
heller. Rötskadat trä kommer bytas ut under arbetet. 
 
Den 4 maj är arbetet planerat att starta och så här ser den preliminära planen ut: 
 
Hus:         Datum: 
62,60      4/5 - 14/5  
58,56      15/5 - 26/5 
52,54      27/5 - 5/6 
50-44      6/6 - 21/6 
42-36      22/6 - 6/7 
20-14      7/7 - 11/7 
9,11        13/7 - 24/7 
 
Vi är medvetna om att arbetet kan komma att störa ”semesterfriden” för en del av er 
men hoppas på förståelse för målarnas arbetssituation och att arbetet kan löpa på 
utan friktion. Målarna har förståelse för att arbetet kan upplevas störande och är i viss 
mån flexibla så att de kan anpassa sig efter den aktuella situationen. Har ni en bra 
anledning till att ni en viss dag vill slippa målandet av ert hus kan ni ringa 
arbetsledaren och be om detta. Han heter Konstantin och kan nås på telefonnummer 
08-777 51 00, mobilnummer 070-290 77 66 eller mejl konstantin@k3maleri.se. 
 
Ni kan underlätta för målarna och spara arbetstid (dvs pengar) åt föreningen (dvs er 
själva) genom att i god tid montera bort mindre saker som ni skruvat fast i fasaden, t 
ex hållare för vattenslangar och prydnadsföremål. Se också till att annat som står i 
vägen nära fasaderna, t ex cyklar och utemöbler, flyttas ut ett par meter. Har ni 
häckar mellan husen som är svåra att ta sig igenom så klipp ut ett hål så att målarna 
inte behöver klättra mellan husen! Målning kan ju bara ske när vädret tillåter så vi 
hoppas på en fin vår och sommar så att arbetet kan flyta på enligt plan. 
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