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 Information till boende i brf Gransätra   www.hsb.se/stockholm/brf/gransatra/   Nr 70 

  

Referat från informationsmötet om nya parkeringen, fönster och belysning 
 

Vi var omkring 65 till 70 intresserade gransätrabor som fyllde panncentralen den 13 juni, när styrelsen 

höll ett informationsmöte om främst det nya parkeringssystemet.  
 

Q-Park tar över parkeringsövervakningen.  
 Jan Koltay inledde med att påminna oss om att anledningen till att vi har en parkeringsövervakning är 

för att säkerställa att våra parkeringsplatser är till för våra besökare och inte för att de ska fungera som 

infartsparkering eller för publiken till fotbollsmatcher på Sätra bollplan.  Parkeringsplatserna har blivit 

allt värdefullare och kommer troligen i ännu högre grad bli det i framtiden när Stockholms Stad 

kommer att avgiftsbelägga Björksätravägen.   
 

Vi har också märkt en betydande förbättring av besöksparkeringseländet sedan Estate började 

kontrollera parkeringen. Ändamålet och avsikten med övervakningen har faktiskt uppnåtts. Ändå har 

många tyckt att systemet med besökskort, som ska ligga i bilen, är krångligt och besvärligt. Det 

upplevs också som lite genant att gäster måste gå fram och tillbaka till bilen. Många har också 

efterfrågat en P-automat för betalkort så att man ska slippa fibbla med mobilen. 
 

Nya funktioner och villkor. 

Att styrelsen nu valt att överge Estate till förmån för Q-Park beror i hög grad på att Q-Park utvecklat 

digitala besökstillstånd, som i kombination med automatens fördelar med enklare registrering och 

betalning, ger oss ett säkert och enkelt parkeringssystem. Det gamla systemet med en mobilapp och 

besökskort finns fortfarande kvar. Andra tjänster som Q-Park erbjuder är en bemannad felanmälan 

dygnet runt, som också kan snabbskicka en p-vakt för att bötfälla t.ex. "fotbollsfelparkerare". Under 

kontorstid finns en kundtjänst som kan hjälpa till med installation och råd om användning av appen 

och det digitala tillståndet. Q-Park har ett 50-tal bilar som cirkulerar och de kommer att besöka vår 

parkering minst 1 – 3 gånger per dygn. Inte minst intressant är att under det första året går 60 % av 

parkeringsavgiften (dock inte eventuella böter) till föreningen. Följande år går hela 70 % av avgiften 

till oss. På det viset kommer automaten på sikt finansiera uppsättningskostnaden på c:a 4 000 kr. 

Automaten kommer att placeras snett emot gästparkeringen framför panncentralen. Vi kommer bara ha 

en automat, som också ska att betjäna gästparkeringen vid garagelängan. 
 

De nya parkeringsvillkoren kommer från den 1 juli vara: Fri parkering de första tre timmarna. 

Därefter kostar det 10 kr per timme att stå hos oss, dock ska ingen behöva betala mer än 40 kr per 

dygn. 
 

Hur går parkeringen till? 

Vid ankomsten använder besökaren Q-Parks mobilapp eller sätter ett betalkort i 

P-automaten för att starta parkeringstiden. Om du eller besökaren ska parkera 

mindre än tre timmar behöver man inte använda sitt betalkort alls utan bara 

trycka på automatens gröna knapp, så får man en biljett som räcker i tre timmar. 

Men liksom idag räcker inte det för att det ska vara en giltig parkering utan det 

behövs något som ger rättigheten att stå på just våra p-platser – och det är 

antingen ett besökskort i bilen, som idag, eller ett digitalt p-tillstånd, som 

parkeringsvakten ser i sin handdator. 
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Det digitala p-tillståndet ordnar du, genom att logga in på Q-Parks hemsida och där (under "mina 

sidor") knappa in registreringsnumret på bilen. Så kan du göra varje gång du får besökt, men du kan 

också i förväg lägga in registreringsnumren på två bilar som du vet brukar besöka dig. Skulle du få 

besök av någon annan bil än de som du har lagt in i registret, måste du logga in på Q-Parks hemsida 

och byta ut något av registreringsnumren.  
 

Övergången till Q-Park  

De gamla besökskorten från Estate gäller till den 30 juni och du kommer att få nya Q-Parkkort innan 

dess. Det kommer att ta ett par veckor innan Q-Park får upp de riktiga, permanenta skyltarna men till 

dess kommer lite enklare, provisorisk skyltning att upplysa oss om parkeringsvillkoren. De nya 

parkeringsreglerna gäller i och med att Q-Parks skyltar är uppe, men vi börjar mjukt med en testperiod, 

som i praktiken betyder att inga p-böter kommer att drabba oss förrän efter 1 juli. Apropå besökskort; 

om du hyr föreningslokalen kan du tillfälligt få några extra besökskort av vicevärden om det skulle 

behövas.  
 

Om du vill ha digitala besökskort så ska du skicka ett mejl om detta till styrelse@gransatra.se.  
 

Styrelsen måste i sin tur registrera dig som användare hos Q-Park, och det måste vi ha lite tid för att 

göra. När styrelsen gjort sitt arbete kommer du få en inbjudan på mejl från "My Q-Park" med instruk-

tioner om hur du registrerar besökare och hur systemet används. 
 

Om du är osäker på hur du går in på Q-Parks hemsida eller hur du ska registrera din besökare, kontakta 

i första hand Q-Parks kundtjänst telefon 0771-96 90 06. De har öppet måndag – fredag kl 08.00 – 

17.00. Digitala p-tillstånd är en ny teknik och som med all ny teknik kan det bli inkörningsproblem. 

Även här kommer kundtjänst att hjälpa dig. I andra hand kan du få hjälp av Jan Koltay eller Yoo 

Karlung i styrelsen. (Tänk gärna på att de har ett vanligt jobb att sköta, förutom Gransätra, och att även 

de kan behöva lite privattid). 

 

Information om fönsterbyte  
Jan Tillenius informerade om arbetet med fönsterbytet. En första undersökning om våra fönster gjordes 

2015 av Byggrevision Sverige AB. Två år senare gjorde även HSB Konsult en granskning av fönstren 

och bägge rapporterna visade att cirka 50 – 60 % av våra fönster behöver åtgärdas. I dagarna har 

styrelsen skickat ut en enkät där vi ber de boende om deras uppfattning av sina fönster. Den enkäten är 

väldigt viktig för oss och om du ännu inte fyllt i enkäten så ber vi dig göra det snarast och lägga den i 

brevlådan på panncentralen. 
 

Styrelsen har under april haft nya kontakter med både Byggrevision och HSB Konsult och då har vi 

förstått att även fasaderna kan vara problematiska och därför beställdes även rapport från en konsult 

med kompetens inom fasader. I den rapporten kan man läsa: ”Renovering av fasaderna bör göras 

inom 5 år, tillsammans med ett eventuellt förestående fönsterbyte, då även alla brister som ger 

fuktproblem i fasaden samt alla putsskador kan åtgärdas samtidigt.” vidare skriver konsulten: 

”Korrosionsskador i betongen på balkongsidor och socklar behöver åtgärdas inom 1 år för att inte 

förvärras ytterligare.” 
 

Det är inte helt billigt att byta fönster och fasad. Vi har inte någon färdig uppfattning om vad det 

kostar, men mellan tummen och pekfingret kan det handla om c:a 15 miljoner för fönstren och 20 

miljoner för fasaden. Vi står alltså inför en mycket stor investering. Det tar uppskattningsvis 6 

månader per gård för arbetet vilket betyder att det tar c:a ett och ett halvt år att bli klar med allt 

sammans. 
 

I ett så stort projekt som detta behöver vi en kunnig och skicklig konsult till hjälp. Därför håller 

styrelsen på att utvärdera offerter på vem eller vilka som ska bli våra samarbetspartner. Vårt val av 
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konsult och beslut om när i tiden arbetet ska påbörjas, kommer inte att bli klart förrän till hösten. Med 

all sannolikhet kommer inget arbete att påbörjas detta år. 

 

Belysningen 
Jan Koltay berättade om renoveringen av belysningen och om hur den går till. I genomsnitt renoveras 

fyra armaturer per vecka. Jobbet går till så att de gamla lamphållarna av porslin tas bort tillsammans 

med alla kablar och andra elprylar. Kåpor och innerkupa tvättas och rengörs och där det behövs 

bättringsmålas även kåporna. När armaturen är rengjord och fin monteras nya lamphållare och kablar. 

Jonas från Sjödalen, som är elektriker, övervakar arbetet och är också den som tillsammans med andra 

frivilliga sätter upp armaturen på lyktstolparna. Hittills är 29 av 41 

LED-lampor monterade och hela renoveringen beräknas vara klar 

under juli månad. Efter renoveringen är armaturen ren, 

genomgången och i ett skick som kommer att vara till glädje för oss 

under minst 10 år till! 
 

Själva LED-lamporna kostade 9 600 kr in inköp, Nya lamphållare 

och kablar har kostat 6 800 kr vilket gör att slutnotan för 

renoveringen blev 16 400 kr. Det ska nämnas att inköpen av 

lamporna har skett tillsammans med andra bostadsrättsföreningar 

och samfälligheter i grannskapet. Sjödalen har också bidragit på så 

sätt att de inte har debiterat något extra för sitt arbete eftersom de 

har sluppit byta lampor på grund av förbudet mot gamla 

kvicksilverlampor. Inte minst har priset hållits nere tack vare att 

många medlemmar lagt ner många timmar av sin fritid på projektet. 

Projektet skulle inte heller ha kunnat genomföras om inte Janne 

Koltay varit så energisk både när det gäller anskaffning av lamporna som vid monteringen! 
 

Till hösten ska vi ge oss på belysningen på de höga stolparna. 

 

Belysningsgruppen   

Det har bildats en belysningsgrupp, som ännu inte haft något 

möte. Gruppens uppgift är att fundera på behovet av komplet-

terande belysning, hur den kan se ut och var man kan tänka sig 

placera den. Belysningen är viktig både för miljön och 

säkerheten. Vi ska försöka undvika mörka områden runt husen 

för att försvåra för inbrottstjuvar och andra skummisar.  

 

Det första mötet med gruppen blir en nattvandring i Gransätra 

den 21 augusti kl 21.00. Till den vandringen är alla välkomna!  

 

Miljöstugan igen 
Det känns larvig och onödigt att upprepa självklarheter, men matavfall och hushållssopor hör absolut 

inte hemma i miljöstugan. Det är både ohygieniskt och äckligt men förekommer ändå nästan dagligen. 

Repetera gärna sorteringsråden som står att läsa på en skylt på dörren till miljöstugan. 

 

Grannsamverkan snart i mål 
Bakom idén med Grannsamverkan står Samverkan mot brott, som är en organisation bestående av 

Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, 

Försäkringsbolagen, Villaägarna, SABO, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att 

skapa ett tryggare boende. 

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och 

är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Målet är att minska brottsligheten och öka 
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tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Forskning visar att grannsamverkan ger goda 

resultat. 
 

Grannsamverkan är ett projekt för de boende i Gransätra men är helt fristående från styrelsen. I princip 

har vi i Gransätra redan uppfyllt kraven på andelen hushåll som deltar i Grannsamverkan, men om 

tycker att detta är en bra idé och du ännu inte blivit kontaktad av någon av dina grannar som är 

"samverkanfunktionärer", så skicka ett mejl till Olle Larsson som är huvudkontaktombud: 

l-son@bredband.net 

 

Semester  
Vicevärdsexpeditionen håller semesterstängt från den 9 juli till den 5 augusti, då Daniela får en 

välbehövlig semester. Inträffar något väldigt akut kan du alltid kontakta någon i styrelsen. 

 

 

En riktigt skön och avkopplande semester önskas alla gransätrabor med en bild på de fantastiska 

körsbären på Sörgården. 

 

      Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


