Södergårds Samfällighetsförening

Information inför garageportsbyte
Nu börjar det närma sig byte av garageportar och därmed dags för oss i styrelsen att komma med lite mer
detaljerad information hur bytet kommer att gå till.
Bytet kommer att gå till enligt följande:
- Leverantören kommer att börja med garagen på Tolvmansvägen, sedan nedre Lagmansvägen och
slutligen övre Lagmansvägen.
-

Portarna kommer att levererasmed lastbil på måndag morgon 2/9 . Det behövs 2 st besöksparkeringsrutor
vid respektive garageområde för uppställning av de nya portarna. Dessa rutor kommer att spärras av på
söndag kväll, vänligen respektera dessa avspärrningar

-

I slutet av denna veckan kommer Leverantören att sätta upp informationslappar på garagen på
Tolvmansvägen där de informerar när de tänker byta respektive port samt hur mycket fri yta som
behövs. Samma procedur kommer sedan att ske på Lagmansvägen i god tid innan bytet.

-

Leverantören behöver två stycken containrar för de gamla portarna + övrigt avfall. Dessa kommer till en
början att stå vid vändzonen på Tolvmansvägen för att senare flyttas upp på gatan vid infarten till
Lagmansvägen 1-73 och slutligen flyttas till vändzonen på övre Lagmansvägen.
Alla portar beräknas vara bytta senast fredag 13 September.

-

Motorstyrning:
Vid den senaste extrastämman ställdes frågan om möjlighet till motorstyrning av de nya portarna och där har
vi fått följande offert från Garageportsexperten:
- Motorstyrning inkl montage, 2 st handsändare samt utvändig nödfrikoppling – Pris: 5 200:- inkl moms.
- Motorstyrning kopplas in med skarvkabel i befintligt 1-fas uttag.
Styrelsen vill förtydliga för de som eventuellt är intresserad av motorstyrning, att det inte kommer att
monteras någon sådan i samband med montage av den nya porten, utan att det görs senare under hösten.
För de som är intresserad av motorstyrning vill vi att ni fyller i nedanstående intresseanmälan och lämnar in
den hos någon av styrelsemedlemmarna.
Styrelsen kommer att sammanställa intresseanmälningarna och överlämna dessa till leverantören som sedan
tar kontakt med respektive intressent och avtalar tid för installation. Styrelsen kommer att ta fram ett enkelt
avtal som reglerar ansvaret för eventuell motorstyrning.
Mvh
Styrelsen, Södergårds Samfällighetsförening.
_______________________________________________________________________________________

Intresseanmälan motorstyrning garageportar.
Namn:____________________________________

Adress: ___________________________________

