
Byte och utbyggnad av entrélås och nycklar 

Under 2003 byttes det gamla entrélåset och de gamla HM2-nycklarna blev obrukbara. Det nya 

Assa-systemet var elektroniskt där energikällan sitter i själva nyckeln. De inkörningsproblem 

vi hade gick över till permanenta fel varför hela systemet byttes åter 2005 för att 2006 ännu en 

gång bytas på bekostnad av leverantören. Nu finns ett bricksystem installerat som möjliggör 

att låsa upp entrédörrar med en bricka istället för nycklar.  

Fördelen med det elektroniska bricksystemet är enklare hantering, bättre funktion och ökad 

säkerhet. Dessutom kan brickorna visa låsets historik om behov skulle uppstå. Borttappad 

bricka kan spärras. Till lägenhetsförråd, lås i hissar och tekniska utrymmen används 

fortfarande en ASSA-nyckel.  

Under 2007 byggdes systemet ut till att även omfatta större cykelförråd i garaget.  

 

Ventilation Etapp 4  
Medlemmar har anmält att matos och tobaksrök sprider sig, på ett oacceptabelt sätt, från en 

lägenhet till en annan. För att utreda och åtgärda problemet studerades ventilationssystemet 

för Etapp 4 där TSS gjorde rent frånluftstrummor, Energi o. Miljöteknik justerade in fläktar 

och spjäll samt inventerade/kartlade befintliga system/installationer. Därvid konstaterades att 

flera medlemmar monterat in icke godkända spisfläktar. Fläktar som ger så stora flöden att de 

trycker ut frånluft till grannlägenheter och som därför måste tas bort och/eller bytas ut. 

Problem, som torde återfinnas även i Etapp 1, 2 och 3.  

 

Klottersanering  
Klottersanering sker löpande. Föreningen har ett avtal som innehåller veckovis inspektion och 

sanering.  

 

Gårdssamfälligheten, Kommendantsängen ga:4  
Porten Olivedalsgatan 4. Porten har bytts till en rostfri konstruktion och gångdörren har 

försetts med motoröppnare. Kostnaderna för portbytet belastar gårdssamfälligheten.  

 

Markarbeten gård. Gårdssamfälligheten granskar årligen behov av ”utglesning och underhåll 

av träd- och buskbestånd” på gården. Under året har två planterade och två självsådda träd 

tagits bort liksom buskar som blivit för gamla.  

 

Pergola och vindskydd på gården. Väggarna på pergolan på gården har förtätats samtidigt som 

vindskydden på gårdsaltanerna också har bytts. Hälften av pergolans tak togs bort för 

ljusinsläpp och för att underlätta grillning.  

 

Nordsop Sopsugs-samf. Kommendantsängen ga:12  
Sopsugsanläggningen drabbades av driftsproblem beroende på att hål uppstått i sopsugsrören 

så att grundvatten läckt in. Detta har medfört att det sugits in vatten till blandade sopor till 

sopsugscentralen, vilket orsakat störande lukt samt tätare tömningar av sopcontainern, med 

ökade kostnader som följd. Under verksamhetsåret har betydande resurser använts för att 

reparera dessa hål, vilka delvis lokaliserades till Föreningens garage varvid renoveringarna 

medförde att några P-platser var obrukbara under några veckor.  

Problemen var så stora att sopsugsanläggningens framtid ifrågasattes. Förhandlingar om ett 

fullserviceavtal med Envac påbörjades.  

 

Belysning, armaturer  
För att skapa bra ljusmiljö samt bra belysning på i entréer och på namntavlor har nya, 



energisnåla armaturer monterats enligt följande:  

• I gårdsentréer Etapp 2, 3 och 4.  

• Linnégatans förgårdar, även eluttag för bl.a. belysning i träd.  

• Gatuentréer längs Olivedalsgatan och Övre Husargatan.  

• Armaturer i gårdsentréer etapp 2 har reklamerats av säkerhetsskäl och ersatt med säkrare och 

mindre energikrävande armaturer.  

 

Vattenskador  

Vattenskador p.g.a. inläckande regnvatten har åtgärdats i fyra lägenheter (111, 219, 223 och 

224)  

 

Markarbeten Linnégatan  
Sättningarna framför entréerna längs Linnégatan var så stora att de i vissa fall blivit 

riskfaktorer. Under 2006-2007 har Designgruppen varit i kontakt med Landskapsgruppen AB 

(landskapsarkitekter) och Askims Trädgårdsanläggningar AB (markentreprenör) för att 

komma fram med ett bra lösningsförslag.  

Det visade sig ganska snart att kostnaderna för att ”lappa och laga” i jämförelse med att byta 

hela markskicket är jämförbara. Dessutom skulle ”lappa och laga” ge stora lutningar och 

vattenavrinningen bli svåra att klara. Styrelsens beslut blev därför att bygga om hela ytan.  

Arbetet omfattade även att ta bort träd som växte alltför nära fasaderna och inriktningen blev 

att skapa enhetlighet och rena ytor. Gräsmattorna har ersatts av gröna buskar för att bibehålla 

Linnégatans karaktär med gröna förgårdar. El har dragits så att bl.a. belysning i träd 

möjliggörs.  

 

Inläckande vatten – inglasade balkonger  
En balkong är en balkong… dvs. där kommer aldrig att vara lika tätt som i en lägenhet. I de 

balkonger som glasades in då husen byggdes har skador/läckage kartlagts genom en enkät vid 

årsskiftet 2006-2007 varvid omfattningen dokumenterades. Tätningsarbeten, under ledning av 

HSB, påbörjades under våren, men är ännu inte slutförda.  

 

Balkonger som inglasats av medlem omfattas inte av enkät eller förbättringsarbeten då detta 

ansvar ligger hos medlemmen.  

 

Hissbesiktning  
Hissar provbelastades för kontroll av överlastlarm. Provlasten 630 kg utgjordes av 

Bastugubbarna, s.k. ”levande vikter”. Därvid sparade Föreningen några tusenlappar.  

 

Ruttna fasadbräder – inte inglasade balkonger  
Omfattningen ruttna brädor på inte inglasade balkonger och då i första hand balkonger utan 

tak, genomfördes under året. Det blev totalt 20 balkonger som åtgärdades – ruttna bräder 

byttes ut mot nya som målades. Efter avslutad renovering har ytterligare ett antal ruttna bräder 

”felanmälts”.  

 

Betongkonsoler Etapp 1  
Balkongkonsoler i Etapp 1 är skadade. Armeringsjärn har blivit synliga på grund av alltför 

tunna täckande betongskikt.  

Skadorna på en balkongrad (7 st. balkonger med totalt 14 konsoler) på Olivedalsgatan 8 

åtgärdades under 2007 på löpande pris.  

Arbetsinsatser och resultat har utvärderats. Nu återstår 29 balkonger att reparera – om möjligt 

på fastprisavtal.  



 

Fasader mot Övre Husargatan  
Fukt- och frysskador i fasaden mot Övre Husargatan reparerades.  

Fogar och sten kompletterades och fasaden behandlades med impregnering för att stoppa 

vatteninträngning.  

 

Maskinell utrustning  
I tvättstugan på LP 5 har ny kallmangel och ny strykbräda satts in, i tvättstugan på ÖH 31 har 

två tvättmaskiner totalrenoverats efter reklamation. Arbeten med utbyte av cirkulations- och 

tryckstegringspumpar samt säkerhetsventiler mm som påbörjades 2006 fortsatte under året. 

Den gamla utrustningen var utsliten och mer energikrävande än den nya. Totalt har bytts för 

ca 250 000 kr + moms i våra radiatorvärmesystem.  

 

 

Totalt har kostnaden för ovanstående reparationer och underhållsarbeten uppgått till 2,5 

miljoner kr.  

– reparationskostnader ingår med 1,3 milj. kr (2006 var denna 1,8 milj. kr, 2005 uppgick den 

till 1,2 miljoner kr, 2004 till 0,4 miljoner kr. och 2003 till 1,4 miljoner kr.)  

– underhållskostnader ingår med 1,2 miljoner kr (2006 uppgick underhållskostnaderna till 103 

kkr.) 2005 till 101 kkr., 2004 till 811 kkr. och 2003 till 1,4 miljoner kr.) 

 


