
 

 

 

 

   
 

INFORMATION 

 
FÖNSTERGARANTI 
För er som upptäckt eventuella defekter på fönster, fönsterbleck eller 
fönsterkarmar orsakade av tillverkning eller installation ber vi er att skicka era 
punkter till garanti@agaten.se eller lämnar lapp i 72:ans brevlåda. Det är 
viktigt att alla eventuella fel rapporteras senast 11:e juni 
eftersom det efter garantibesiktningen kommer vara mycket svårt att 
rapportera nya skador. 
 

BALKONGGARANTI 
SBS och Balco kommer under två dagar att avisera om tillträde till 
lägenheterna som fortfarande har defekter på sina balkonger. Det är av 
största vikt att det ges tillträde under aviserade dagar. Har du inte möjlighet 
att lämna tillträde till lägenheten under någon av de aviserade dagarna, 
kontakta SBS platskontor på grusplanen vid 73:an (de gröna 
byggbarackerna). Kontakt till platschef jerry.oster@sbsbetong.se. 

Det som åtgärdas inom ramen för balkonggarantin är funktion och 
tillverkningsfel, inte handhavande fel. Alla medlemmar ska ha fått ett 
instruktionshäfte för balkongen. Fler finns att hämta i 72:an under onsdagar 
mellan 11-14:00. 

 

STAMBYTE 
Föreningen har haft problem med tillträde till lägenheter under stambytet.  
När arbetet stannar utgår en stilleståndsersättning om 50 000 kr per dag 
som föreningen måste betala. För att undvika merkostnader som drabbar 
alla medlemmar negativt är det av yttersta vikt att lägenheten är tillgänglig 
under aviserad period. För den som inte lämnar tillträde till sin lägenhet kan 
det leda till förverkan, det vill säga att föreningen begär tvångsförsäljning av 
lägenheten genom Kronofogden. 
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IMD INSTALLTION 
Föreningen håller på att installera nya IMD (individuell mätning och 
debitering) mätare för el och vatten. Befintliga mätare för elen har börjat 
haverera och är uttjänta. IMD mätning är något som krävs av oss som 
fastighetsägare. I samband med stambytet förbereds för installation av nya 
mätare. Det kommer finnas möjlighet att köpa ett nytt elskåp med 
automatsäkringar och integrerad IMD mätare, alternativt kan man få en 
separat mätare vid sidan om det gamla proppskåpet kostnadsfritt.  
 

PARKERING 

Nya elstolpar samt laddstationer är installerade på parkeringsplatserna 8001 
- 8017. För att även få tillgång till laddstation behövs ett separat 
tilläggsavtal där ytterligare avgift för el tillkommer. I dagsläget är alla dessa 
platser uthyrda som plats med el (ej tillgång till laddstation). Det går bra att 
via HSB ställa sig i kö för en av dessa platser och viktigt då att meddela att 
laddstation önskas.  

 

HSB hanterar administrationen av reserverade parkeringsplatser för Agaten. 
Som medlem i föreningen gör du en intresseanmälan via Mitt HSB. Det går 
även att ringa 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 

 

BOULE, GRILLKÅTA & GRADÄNG 
Boulebanan är nu klar för användning. Vi väntar fortfarande på leverans 
och montering av en grillkåta i anslutning till boulebanan. Vid lekplatsen 
mellan 72 och 73 bygger vi en trevlig uteplats/gradäng med många 
sittplatser. Vi hoppas på trevliga stunder på dessa platser även under 
Corona tider. 
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BATTERIHOLK 
Vi har satt upp en batteriholk där man kan lägga sina uttjänta batterier. 
Den sitter på hörnet av cykelförrådet nära sopkasunerna vid 72.an. Vi har 
den på prov. 

CONTAINER 

Fredagen den 21/5 till söndag den 23/5 kommer vi att ta hit en container 
där man kan slänga blandad återvinning. Detta som viss kompensation för 
att vi ej längre har grovsoprum. 
Vi kommer att erbjuda denna tjänst några gånger varje år för att underlätta 
återvinning för våra medlemmar. 

 

 

 

 

 
 

 


