
Brf Talludden 1 – Information från styrelsen 2022-05-01

Sköna maj, välkommen...
Våren har gått in i försommar och då brukar det gå fort för ogräset att gro. 
Därmed är det också dags för vårens trädgårdsdag då vi gemensamt gör snyggt 
och ordning  i området. Dessutom är det äntligen projektstart för renoveringen 
av våra fasader. Först ut är hus 2. Här får du veta vad som behöver förberedas 
av oss boende i området, och hur resten av tidsplanen ser ut. 

Trädgårdsdag med korvgrillning 14 maj
Boka in lördagen den 14 maj kl. 09–13 för vårens gemensamma trädgårdsdag! 
(Regnar det så försöker vi på söndagen istället, samma tid.) Med gemensamma 
krafter rensar vi då ogräs i allmänna rabatter, grusgångar och mellan plattor, fixar 
lekplatsen och annat sådant som behövs för att hålla fint i vårt område. Prioriterade 
uppgifter för denna gång kommer som vanligt att anslås vid tvättstugan. Det går 
förstås bra att påbörja arbetet i förväg eller i efterhand för den som inte kan delta. 
Styrelsen fixar korv och dricka som vi njuter av i en paus i arbetet.

Projekt fasadrenovering 2022–2023
Ett utsatt läge vid havet och den gotländska starka solen har medfört att  
träpanelen som är målad med järnvitriol inte hållit sig så underhållsfri som var 
arkitektens tro och byggherrens säljargument när området byggdes. På många 
ställen har panelen torkat och vridit sig, eller till och med lossnat. 

Från och med denna vecka kommer därför Bladlunds måleri att finnas i området 
för att renovera och måla all träpanel liksom alla putsade fasader. 



För att få ett mer hållbart alternativ har styrelsen efter rekommendationer om 
bästa hållbarhet från olika företag valt att måla all fasadpanel och utsidan av 
carportarna med färgen svartbrun pigmenterad tjära. Det innebär att vi 
kommer att få känna doften och känslan av gotländskt fiskeläge, som ju 
faktiskt också var arkitektens ambition att efterlikna när området ritades. 

Fasadrenoveringen kommer att pågå under två år och delas upp i etapper, då 
arbetet dels är väderberoende, dels beroende av i vilken omfattning skadad 
panel behöver bytas ut. Så här ser den preliminära tidsplanen ut för start vid 
respektive hus, fram till sommaruppehåll (vecka 28–31):
 
Vecka 18: Hus 2 samt carport 1–12

Vecka 21: Hus 4 + carport 13–18

Vecka 25: Hus 6 + carport 19.

Viktigt att tänka på inför
Innan starten vid varje hus är det några saker var och en behöver tänka på 
för att uppdraget ska kunna genomföras och tidsplanen hålla. 

• Tillgång till alla uteplatsen: Se till att det finns en ingång eller öppning i 
eventuell växtlighet mellan planken på minst 50 cm, så att målarna 
kommer in. (Detta gäller även i vanliga fall.)

• Växter intill fasader ska tuktas och vikas ut från fasaden av bostadsrätts-
innehavaren, till ett fritt avstånd om 50 cm. 

• All privat utrustning monterad på fasaden ska vara demonterad, med 
undantag för eventuella markiser som täcks över av målarna. Flytta också 
undan alla möbler närmast fasaden.

 
Hyr du en odlingsott gäller samma förhållningsregler som ovan.

Funderar du på elbil?
Då kan det vara bra att känna till att det inte är självklart att den går att ladda 
hemma i din carport. Elkapaciteten och motorvärmarna är inte anpassad för 
snabbladdning av elbilar. Tillsvidare går det bra att långladda övernatt i dem 
med vanlig hushållsel, max 10 ampere. Dock behöver föreningen ha koll på att 
det inte blir för många som laddar samtidigt, så att föreningens elkapacitet 
inte räcker till. Funderar du på elbil – hör av dig till styrelsen först.

Återigen har bevattningsförbud införts i Visby 
Vi får hoppas att vädrets makter ger generöst med sol och värme på dagarna 
och mycket regn på nätterna! Om inte – kom ihåg att vattna våra farthinder- 
krukor, gärna med gråvatten. Husen närmast ansvarar. Håll även koll förra 
årets nyanläggning av gräsmatta, bredvid gungorna samt runt hoppanlägg-
ningen och klätterställningen, om de ser ut att behöva lite omvårdnad.  

Styrelsen


