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FASTIGHET 
 
OVK 
De åtgärder som testats efter 
genomförd OVK har gett goda 
resultat. I de hus där åtgärderna 
testats är den obligatoriska 
ventilationskontrollen nu godkänd. 
Åtgärderna har bland annat resulterat 
i att ljudvolymen i husen har sänkts 
med ca 10 decibel samt att 
energibesparande justeringar i 
ventilationssystem genomförts. Då 
åtgärderna varit lyckade kommer 
arbetet att fortsätta i resterande hus. 
 
DROPPBRICKA 
Efter många vattenskador från bland 
annat diskmaskin, kyl och frys vill vi 
påminna om vikten av ha en 
droppskyddsbricka, även kallat 
skvallerskydd. Droppskyddet leder 
vattnet till framsidan av maskinen 
och gör att man snabbare upptäcker 
läckor och kan undvika vidare skada. 
Vissa försäkringsbolag som 
tillhandahåller hemförsäkring kan 
kräva att man har 
droppskyddsbrickor. Det kan i vissa 
fall även ge en bättre 
försäkringspremie. Har man 
ytterligare frågor kring detta 
rekommenderar vi att ta kontakt med 
sitt försäkringsbolag. 
 

 
 
 
BALKONGER 
Arbetet med rivning av balkongerna 
löper fortsatt på och samtliga balkonger 
är nu plomberade. Turordningen för 
arbetet har fastställts av entreprenören 
och styrelsen har inte haft någon 
möjlighet att påverka denna. 
 
Vi vill påminna om att det inte under 
några omständigheter är tillåtet att 
bryta plomberingen. Detta medför en 
enorm säkerhetsrisk och leder även 
till att arbetet kan komma att 
stoppas.Vi vill påminna om att 
balkongerna inte får beträdas under 
några omständigheter.  
 
Som en följd av de brister vid 
infästningar mot tak som upptäcktes vid 
rivning av första raden balkonger har 
föreningen tagit in en entreprenör för 
att åtgärda dessa. Entreprenören jobbar 
nu med att svetsa dessa infästningar för 
att åtgärda bristerna så att arbetet kan 
fortgå. Under tiden jobbar SBS med att 
demontera balkongernas tak så att detta 
arbete kan fortgå. 
 
  

 
KONTAKT ORG NUMMER SERVICECENTER 
Ormingeringen 72 
132 33 Saltsjö-Boo 
styrelsen@agaten.se 

714000-1970 
 

Tel: 010-442 11 00 
Mail: service.stockholm@hsb.se 
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FALSK KONTAKT FRÅN BALCO 
På förekommen anledning vill styrelsen 
gå ut med en uppmaning om att boende 
bör iaktta försiktighet om någon som 
utger sig för att vara från Balco och 
vederbörande behöver komma in i 
lägenheten. 
Inget arbete krävs från insidan. Allt är 
färdigmätt och de nya balkongerna 
monteras från utsidan. 
 
För frågor kan ni kontakta styrelsen 
genom de vanliga kanalerna. 
 
PARKERINGSFÖRUD PÅ 
GÅRDARNA DAGTID 
Från och med 2 mars 2020 har det 
införts parkeringsförbud på gårdarna 
utanför hus 73-81 under vardagar 
mellan 08:00 - 18:00. Tänk på att ställa 
era cyklar i föreningens cykelställ och 
så att de inte står i vägen. 
 
Detta genomförs för att våran 
entreprenör under arbetet med 
balkongerna skall kunna obehindrat 
arbeta. Parkeras bilar trots detta runt 
husen så kan det försena arbetet med 
rivning av de gamla balkongerna och 
montering av nya då detta leder till att 
våran entreprenör inte kan utföra 
arbetet på ett säkert sätt. Detta kan då 
leda till att det tar längre tid innan vi får 
nya balkonger på plats. 
 
Ytterligare skyltning kommer att sättas 
upp inom kort och vid behov kommer 
extra rondering att beställas av 
föreningens parkeringsbolag. 
 

 
VATTENLARM 
Som en följd av de många vattenskador 
föreningen haft har styrelsen beslutat 
att i samband med stambytet installera 
vattenlarm i alla lägenheters kök. Detta 
är ett arbete som kommer ske för att 
minimera kostnader vid en vattenläcka 
och förebygga större skador som kan 
inträffa. 
 

MARK 
NYA PARKERINGEN 
Det finns fortsatt möjlighet att hyra 
reserverade parkeringsplatser med el 
på den nya parkeringen längs 
Ormingeringen. Kostnaden för en 
sådan plats är 500:- per månad. 
Hyran för parkeringsplatsen aviseras 
från HSB tillsammans med 
månadsavgiften för bostaden. 
Elstolpen har motorvärmare samt 
laddning för elbil. För elbil 
tillkommer kostnaden för förbrukad 
el utöver hyran för platsen. 
 
Kringliggande föreningar har visat 
intresse för att hyra outnyttjade 
reserverade platser. Föreningens 
parkeringsplatser är skapade och 
avsedda för medlemmar och boende 
i föreningen. Om platserna fortsätter 
vara outhyrda kan styrelsen komma 
att se över möjligheten att hyra ut 
dessa platser externt mot en högre 
månadskostnad för att inte stå utan 
den inkomst till föreningen som 
dessa tillgångar tillför. 
 

 



BRF AGATEN 

INFORMATIONSBREV MARS 2020 
 
NY PARKERINGSFORM 
Vi inväntar nu lämplig tidpunkt för 
att starta projektet med de nya 
parkeringsplatserna, som kommer att 
vara reserverade parkeringsplatser, 
utan elstolpe. 
 
KONTAKTUPPGIFTER 
Är man intresserad av en reserverad 
plats mejlar man till 
frida.tagt@agaten.se med namn, 
tresiffrigt lägenhetsnummer, 
husnummer, vilken typ av plats man 
är intresserad av samt 
kontaktuppgifter. 
 
CYKELFÖRRÅD 
Det har nu delats ut information i 
samtliga brevlådor kring kommande 
rensning av cyklar. Även 
föreningens cykelförråd berörs av 
denna rensning. 
 
Vill ni ställa er i kö för en plats i 
förrådet mailar ni 
freddie.johansson@agaten.se med 
namn, tresiffrigt lägenhetsnummer, 
husnummer samt kontaktuppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CYKELRENSNING 
Föreningen har anlitat HSB:s 
samarbetspartner Cykelåtervinning 
AB för att genomföra en 
cykelrensning i alla allmänna 
utrymmen. I rensningen kommer 
trapphus, barnvagnsrum, cykelförråd 
samt utvändiga cykelställ gås 
igenom. I enlighet med föreningens 
trivselregler får inga cyklar förvaras 
i barnvagnsrummen eller under 
trappor och dessa måste då flyttas 
innan rensningen sker, annars 
kommer dessa tas omhand. 
Information om denna rensning 
delades ut i alla brevlådor under 24 
februari. 
Rensningen kommer att ske 25 mars, 
alla cyklar som vid detta datum inte 
är märkta med utdelade taggar 
kommer tas tillvara av 
Cykelåtervinning AB. Information 
kring återhämtning av tillvaratagna 
cyklar finns i informationen som 
delats ut. 
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ÖVRIG 
INFORMATION 
 
BOKNING AV 
FÖRENINGSLOKAL OCH 
ÖVERNATTNINGSLÄGENHET 
I föreningen finns en festlokal och 
en övernattningslägenhet som 
medlemmarna kan hyra. Bokning av 
dessa görs sedan april 2019 via 
informationstavlorna i entren, 
hemsidan eller en mobilapp. Mer 
information om bokning finner ni på 
föreningens hemsida. 
 
Vid bokat datum kan man därefter 
komma åt lokalerna med sin tagg till 
porten. Kostnaden för hyrd period 
läggs därefter på efterföljande 
kvartals avi. Vid frågor kring 
uthyrning, inloggningsuppgifter eller 
debitering, kontakta HSB Kund & 
Medlemsservice. 
 
Om ni saknar något i lokalerna så 
som städartiklar, papper eller om ni 
finner skador på inredning, glas, 
tallrikar etc. vänligen kontakta 
uthyrning@agaten.se för åtgärd. 
Även bristande städning vid 
uthyrning kan rapporteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TVÄTTSTUGOR 
Föreningen har 5st tvättstugor och 
2st grovtvätt rum, som ligger i hus 
66 och 72. Bokning av dessa görs 
via informationstavlorna i entren, via 
hemsida eller en mobilapp. 
Hemsidan hittar man enkelt via 
www.agaten.se, under "För dig som 
boende". Inloggningen är densamma 
som används för att boka 
föreningens lokaler. 
 
Har man bokat en tid i tvättstugan 
aktiverar man den genom att öppna 
dörren till den tvättstuga man bokat, 
senast 30 minuter från passets 
starttid. Aktiverar man inte sin 
bokning inom tidsramen avslutas 
bokningen. Därefter kan passen 
bokas av andra som vill boka dessa. 
Är tiden innan ledig kan man 
aktivera sin bokning upp till 15 
minuter innan faktiskt starttid. 
Annars får man tillträde till sin 
tvättstuga vid starttiden för 
bokningen.  
 
Vi vill även påminna om att städa 
utrymmena efter användning. Dessa 
är gemensamma utrymmen och för 
allas trevnad så önskar vi att 
tvättstugor lämnas i gott skick. 
Sopborstar finns vid ytterdörren, 
skurhink och mopp finns inne vid 
toaletten och trasor hänger på 
diskhon inne i utrymmena. Saknas 
städmaterial får ni gärna kontakta 
styrelsen så att det kan åtgärdas.  
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TRÄFFA STYRELSEN 
Varje månad inför kommande 
styrelsemöte som sker andra måndagen 
i månaden håller Styrelsen öppet hus i 
Ormingeringen 72 mellan 18:00 och 
18:30. Här kan man komma och träffa 
styrelsen eller ställa frågor som man 
kan ha till styrelsen. 
Unders mars månad finns styrelsen på 
plats 9 mars. 
 
HEMSIDAN 
Styrelsen vill påminna om 
föreningens hemsida 
www.agaten.se. Här finns viktigt 
information kring pågående projekt, 
samtliga informationsblad samt 
mycket allmän information rörande 
BRF Agaten att finna. Här hittar 
man även kontaktuppgifter till bland 
annat HSB Kund & 
Medlemsservice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KONTAKT VID FRÅGOR 
Vid frågor kring avgifter, pågående 
projekt samt felanmälningar vänligen 
kontakta HSB Kund- och 
Medlemsservice. 
 
Telefonnr: 010-442 11 00 
Telefontid:  
mån- ons kl. 08-16.30, 
tors kl. 08-18.00  
fre kl. 08-16.30 

E-post: service.stockholm@hsb.se 

 

http://www.agaten.se/
mailto:service.stockholm@hsb.se

