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Dags för takrenovering! 
Som styrelsen tidigare informerat har vi beslutat att renovera taken på samtliga hus i 
bostadföreningen. Nu har styrelsen upphandlat Tello Service Partner AB för att utföra 
takrenoveringsarbetet som kommer påbörjas redan under nästa vecka (v.8). Styrelsen ser positivt 
till att arbetet kan påbörjas så tidigt på året då takrenoveringar alltid är väderberoende. Med den 
tidsplan vi har idag räknar vi med att arbetet är klart under augusti men arbetet är som tidigare 
nämnt väderberoende. 

Tello är ett väletablerat företag som huvudsakligen arbetar med reparation, renovering och målning 
av tak.  Tello ingår sedan 2017 i teknikkoncernen Sdiptech. 

Arbetet kommer vara uppdelat i etapper 

Takrenoveringen kommer vara uppdelad i tre etapper där arbetet kommer börjas i port 12 och 14. 
För att senare gå vidare till port 10 och sen avslutningsvis port 8 och 18. Detta för att minimera 
påverkan för er som boende samt för att Tello ska kunna arbeta så effektivt som möjligt.  

Vad ni som boende behöver göra 

När det är dags för Tello att påbörja arbetet i er port gäller det att alla boende på bottenplan tömmer 
sina uteplatser ifrån känsliga föremål som exempelvis möbler och växter. Om uteplatser ej töms 
trots denna uppmaning kan någon ersättning för skaddade föremål ej påräknas.  

Vidare behöver ni även ta bort känsliga föremål ifrån balkonger då det finns en risk för 
nedsmutsning.  

 

Övrig info 

Solceller 
Styrelsen har även skrivit på ett avtal med 
Svea Solar som kommer att installera solceller 
när vårt nya tak är på plats. 

Barnvagnsförråd 
Som tidigare nämnt har vi nu ett 
barnvagnsförråd även i port 14. Om ni vill ha 
tillgång till ett barnvagnsförråd så kan ni 
kontakta styrelsen på: 
styrelsen@brfprastgard.se 

Mjölbaggar 
Till styrelsens kännedom har medlem i port 10 
haft problem med mjölbaggar. Vi uppmannar 
därför alla medlemmar som har problem med 
mjölbaggar eller andra skadedjur att kontakta 
Anticimex på telefonnumret 075-245 10 00. 

Ange vårt avtalsnummer 1890874 hos 
RBförsäkring. 

 

 

mailto:styrelsen@brfprastgard.se

