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Tak och fasad 

arbeten 
Det stora arbetet under 2013 har varit bytet av taket längs Linnégatan och 

underhållet av fasaden. 
Vid genomgång till underhållsplanen 2012/2013 genomfördes en detaljerad 

genomgång av fastighetens skick. Det visade sig då att taket inte är i gott 

skick. Styrelsen tog då tillsammans med Rotpartner fram ett upphandlings-

underlag och sjutton (17) entreprenörer bjöds in att lämna anbud. Sex anbud 

inkom, tre för tak och fönster och tre för fasad och balkonger. Styrelsen och 

Rotpartner har träffade samtliga anbudsgivare som inkommit med svar för 

detaljgenomgång av anbuden.  
Gullvinger AB valdes för fasadarbetet och Hisingstads Bleck och Plåtslageri 

AB för takarbetet. Utslagsgivande har varit pris, goda referenser, inga 

kreditanmärkningar samt korrekta arbetskontrakt.  
Projekt- och byggledning är upphandlat av Rotpartner.  
 

Ställningskostnaderna är en stor post i dessa sammanhang vilket även lett till 

att fasaden har setts över. I offerten var vissa delar fasta medan de som var 

svåra att uppskatta innan rörliga. Det visade sig att även fasaden var i sämre 

skick än väntat varför stora delar tegel bytts. 
När vi kom till gårdssidan var även balkongernas kondition sämre än väntat 

vilket medfört ett förstärkningsarbete. 
”Överraskningarna” gjorde att arbetstiden dragit ut på tiden liksom att 

kostnaderna för arbetet ökat. 
Med byggmöten har styrelsen hållit jämna steg med projektledning och 

entreprenörer och till styrelsemöten har ändringar/tillägg rapporterats. 
Det totala arbetet genomförs i fyra etapper med start på Linnégatan i mars 

månad 2013 – den delen avslutades i december 2013. Den långa arbetstiden 

och ”störningen” mot gården har gjort att styrelsen har för avsikt att fortsätta 

med tak- och fasad på Linnéplatsen 2014 och inte Övre Husargatan som var 

tänkt. Den delen är planerad till 2015 och Olivedalsgatan till 2016. 
  

  

Avloppsstammar 

med inspektion 
Med tanke på fastighetens ålder och den stora omsättning på lägenheter som 

vi haft genom åren genomfördes först en lägesanalys av avloppsstammarna, 

därefter en inspektion av badrum/toalett/kök med syfte att därefter skapa en 

ny rutin vi överlåtelse – så att varje lägenhet blir besiktigad med avseende på 

el och VA samt genomförda arbeten.  
Detta dels för att hålla jämn takt med förändringar som görs i lägenheter dels 

för att säkra att inget genomförs som kan äventyra fastighetens kondition. 
Cleanpipe genomförde spolning av fastighetens samtliga spillvatten avlopps-

stammar och stickledningar.  
Inspector genomförde våtrumskontroll och lägenhetsinventering.  
 

Våtrumskontrollen drog ut på tiden då hela 35 lägenheter inte säkrade åtkomst 

till lägenheten. Protokoll från våtrumskontrollen visade att 269 badrum har 

någon form av avvikelse. Med den stora omfattningen av brister lät styrelsen 

Inspector fortsätta hanteringen: Inledningsvis med återkoppling till samtliga 

lägenheter – oavsett om det finns fel eller inte. I styrelsens förlängning tar 

Inspector direktkontakt med boende för att både förtydliga ansvar, regelverk, 

undersöka intresse av gemensam upphandling etc. Brev till samtliga boende 

kommer först under februari månad 2014. Efter åtgärd kan en ny för boende 

kostnadsfri ombesiktning/protokoll genomföras.  
 

Serviceavtalet med Inspector är fyra årigt och omfattar År 1 våtrumskontroll 

av samtliga lägenheter (okulärbesiktning av samtliga badrum och kök, 

information till lägenhetsinnehavare och lokalhyresgäster samt rapport med 

förslag till åtgärder). År 1-4 avflyttningsbesiktning – våtrumskontroll av 



badrum och kök, ombyggnadskontroll – besiktning av det fackmässiga 

arbetet, okulär besiktning och elbesiktning.  
Kostnaderna för dessa besiktningar är lägre än vad föreningen idag betalar för 

elbsiktningen genom HSB.  
  

Sophantering Under 2012 kompletterades föreningens avfalls- och sophantering med 

”bruna påsen”. Alla kärl för brännbara sopor togs bort samtidigt ökades, 

frekvensen med container på gården till en container i månaden (inte juni och 

juli). Den utökade källsorteringen har analyserats under 2013vilken påverkat 

både sammansättningen av sorteringskärl samt tömningsfrekvens och 

rengörning av sorteringskärl. 
Motiven till en effektiv och smidig sortering är dels ekonomiska (med färre 

ton i vår sopsug minskar föreningens kostnader), med en tydlig uppdelning 

glas/batterier/metall/papper/plast tillsammans med ”bruna påsen” ger vi också 

ett bidrag till bättre miljö och en hållbarare sophantering. 
I samband med hanteringsändringen (april 2012) har även lokalhyresgästernas 

sopor skiljts från delägarnas/medlemmarnas vilket möjliggör att föreningen 

låter lokalhyresgästerna betala för sina sopor. 
För att ytterligare underlätta hanteringen av pappsopor har föreningen även en 

balpress där affärslokalerna kan pressa samman kartong/papper.  
Renova hämtar matavfallet.  
Efter förändringen 2012 och finjusteringar 2013 sker sophanteringen till 

största delen genom sortering och återvinning. Sopsugsanläggningen tar nu 

bara hand om Restavfall, det som inte kan sorteras och återvinnas 
  

Parkeringsplatser 

och garage 
Parkeringssituationen har alltid varit en ”het potatis” i Brf Slottsskogen i och 

med att det finns drygt hundratalet parkeringsplatser till 315 bostäder och 

tjugotalet affärsidkare. Efterfrågan är alltså betydligt större än utbudet. 
Styrelsen har jobbat med frågan under många år både inom och utanför 

fastigheten. Under 2012 påbörjades en ny layout där nosavståndet minskades 

något och cykelburarna flyttades och parkeringsställ infördes för bättre 

ordning.  
Jobbet slutfördes under 2013 och gav föreningen nio nya parkeringsplatser för 

bilar, tre för MC och tjugotalet fler cykelplatser.   
Göteborgs Specialmekano AB har genomfört arbetet. 
Kötiden till parkeringsplats är detta till trots drygt sex år, kölista återfinns på 

hemsidan. För att få parkeringsplats måste man vara medlem och boende i 

föreningen, ha förfoganderätt över bilen som inte får vara avregistrerad. 
  

Gatubelysning 

Övre Husargatan 
Trafikkontoret har i samband med gatuomläggningen även bytt belysning och 

gjort kabeldragning på fasaden, Övre Husargatan. En kraftigare 

”saftblandare” har installerats vid utfarten från garaget. 
  

Inomhus 

belysning 
Linnégatan 

Väggarna i gången längs Linnégatan har målats under 2013 och en ny 

ljuspunkt installerades, golvet byttes redan 2012. Extraskurningar med syra 

har genomförts vid entrén Linnégatan 70 för att komma tillrätta med det 

slitage som uppstått. 
  

  
  

Gårdsbelysning Ytterligare spottar samt ljus-pållare har installeras på gården för att göra den 

ljusare.  
  
  

  

 
 

Ventilation och 

inomhusklimat 
Föreningen köper ett inomhusklimat från Göteborg Energi AB.  
En driftsrapport till föreningens komfortavtal kommer årligen som redovisar 

utfört arbete, energi- och media användning samt vid behov förslag till 

åtgärder i byggnaden. Rapporten visar också i detalj nedlagd arbetstid för 

utryckning när olika mätdon utlöst larm (t.ex. tryckstegringspumpar, 

frekvensomvandlare, expansionskärl, rena driftstopp, brandlarm etc.) men ger 

även energistatistik och miljöbelastning både på fjärrvärme och på el.  
Den fasta ersättningen uppgår till 1,4 Milj kr och den särskilda till 218 kkr.  



  

Småjobb Likt tidigare år pågår ständigt mindre arbeten, förrådsdörrar lagas, dörrar och 

golv i källare målas, felsökningar i passersystem genomförs, nya lås byts på 

vissa dörrar, mangeldukar byts, nya tvätt- och torkmaskiner byts ut i 

tvättstugor vid haverier (under 2013 tvättmaskiner på Linnégatan och tumlare 

på Övre Husargatan, vid dessa ”haveribyten” har styrelsen gjort bedömningen 

att det är viktigt att utrustningen i tvättstugorna är av samma fabrikat ur 

servicesynpunkt varför någon större offerthantering bland olika märken inte 

genomförts), högtrycksspolningar där boende orsakat stopp i avlopp, 

felsökning och reparation av tvättmaskiner, torkningsarbeten i samband med 

vattenskador etc. Justering av flöden i fläktar.  
Alla dessa ”småjobb” behandlas här endast i klump.  
Det kan noteras att under 2013 målades väggarna i nödutgångarna och ny 

belysning sattes upp, lösa räcken har satts fast. 
  

Översvämningar Under 2013 bröt vatten in från gatan vid tre tillfällen, både bakteriellt vatten 

och dricksvatten. Ledningsbrotten kommer från gatan där brunnar blivit 

igentäppta i samband med ombyggnationen av gatorna. Vattenmängderna har 

varit så stora att vatten trängt ner i både hisschakt och källarplan där både 

elcentral, hobbyrum och tvättstuga måst utrymmas.  
Vid årets slut var reparationen ännu inte klar men pågår fortlöpande och 

ligger med i de planerade åtgärderna för 2014. 
  

  

Kostnaden för ovanstående reparationer och underhållsarbeten har uppgått till 1,2 Milj kr för 

reparationer samt 10,8 Milj kr för underhåll där underhåll av byggnaden utvändigt uppgår till 9,9 Milj 

kr, underhåll av VVS till 471 för att nämna de största. I årets bokslut har en avsättning på 3 Milj kr 

gjorts och ett uttag på 10,8 Milj kr. Under not 13 (eget kapital) ser man att underhållsfonden uppgår 

till 17,7 Milj kr. 

 


