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INFORMATION GÄLLANDE PÅGÅENDE PROJEKT I FÖRENINGEN 

Parkeringar: Efter önskemål från medlemmar har ritningen över de nya parkeringsplatserna 
gjorts om. Denna är nu godkänd av bygglovsenheten och arbetet beräknas starta efter nyår.  

Sophantering: Föreningen har under hösten utfört ett projekt gällande sophanteringen. Man 
har låtit gräva ner kassuner i parkeringsområdet. Dessa ska ersätta den tidigare 
sophanteringen som varit belägen i respektive hus. Bakgrunden till detta är att den 
entreprenör som hämtar soporna haft framkomlighetsproblem, de har informerat styrelsen 
om att detta behöver ses över om föreningen även fortsättningsvis vill ha hämtning av sitt 
avfall. I och med den nya lösningen förväntas även kostnaderna avseende hämtning minska. 

Status avseende detta projekt är att datum för färdigställande skjutits fram några veckor då 
en kassun var fellevererad, den nya kassunen levereras v 2. Även två överdelar var 
fellackerade, de nya överdelarna beräknas levereras v 1. Så snart dessa delar är på plats 
räknar styrelsen med att kunna inviga den nya sophanteringsstationen. 

Balkonger: Föreningens balkonger behöver bytas ut enligt tidigare information. Till dess att 
dessa är bytta är det pga säkerhetsrisk inte tillåtet att beträda balkongerna. Det är beslutat att 
samtliga balkonger ska plomberas och arbetet med detta pågår i skrivandets stund.  

Det har efter utredning framkommit att de balkonger som är monterade i föreningen inte är 
de balkonger som föreningen har bygglov för. Föreningens anlitade arkitekt och konsulter för 
just nu en dialog med bygglovsenheten gällande detta.  

De betongkonsulter som föreningen anlitat undersöker om balkongpelarna behöver bytas 
eller inte. Innan vi har svar på den frågan kan vi inte påbörja upphandlingen av de nya 
balkongerna. Så snart vi har svar på detta kommer upphandlingen att påbörjas.  

Styrelsen har beställt en extern undersökning av balkongerna då föreningens advokat kräver 
detta för att kunna gå vidare i skadståndsanspråket mot SCF (den tidigare totalentreprenören) 
mfl.  

Fönster: Den lägenhet som kommer att vara testlägenhet för fönsterbytet mäts upp denna 
vecka. I testlägenheten beräknas monteringen av de nya fönsterna göras i slutet av januari.  

Parkeringsbolag: Föreningen har tidigare anlitat Q-park för parkeringsbevakning i föreningens 
område. Från årsskiftet tar Parkeringsservice över detta uppdrag.  

Vid frågor, se nedanstående kontaktvägar: 
 
brfagaten@hsb.se 
Telefon: 010-442 11 00 (be att få prata med Martina Hultstrand, Förvaltare) 
 
En God Jul och ett Gott Nytt År önskar 
Styrelsen för Brf Agaten 
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