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FASTIGHET 
BALKONGER 
De sista balkongerna är färdigställda. 
Slutbesiktningen var 10/9. 
Entreprenaden är godkänt och vi kan nu 
alla njuta av våra fina balkonger. 
Det är av största vikt att alla kontrollerar 
sina balkonger efter minsta lilla fel. Hittas 
något ska detta mailas till föreningens 
förvaltare Cecilia Alm eller kontakta HSB 
Kund och Medlemsservice.  
 
Mail: cecilia.alm@hsb.se 
Telefon: 010 442 11 00 
 
GRILLNING PÅ BALKONGEN 
Det tidigare beslutet om att elgrill är tillåtet 
på föreningens balkonger gäller fortsatt 
fram tills dess att annat meddelas. 
Styrelsen inväntar brandföreskrifter för de 
nya balkongerna. Tänk på dina närmaste 
grannar och grilla med omsorg. 
 
EV. INGREPP PÅ BALKONGEN 
Balkonger och inglasningar ägs av 
bostadsföreningen. Det betyder såsom i 
lägenheten att bostadsrättsinnehavaren 
ombesörjer skötseln av insidan i 
balkongen/ inglasningen. 
 
Styrelsen vill påminna om att det är 
absolut förbjudet att borra eller göra annan 
åverkan på balkongkonstruktionen. 
Det är exempelvis inte tillåtet att borra upp 
en lampa i taket. Eller göra infästningar i 
pelarna. Detta framkom med största 
tydlighet under besiktningen den 10/9 
 
 
 
 
 
 

ELUTTAG PÅ BALKONGEN 
För dig som önskar ha ett eluttag på 
balkongen så ska detta installeras av en 
certifierad elektriker. Tänk på att 
betongfasaden är porös. Vid skador på 
fasaden står boende för eventuella 
återställningskostnader.  
 
ERSÄTTNING FÖR TIDIGARE 
BALKONGINGLASNINGAR 
Stämman har beslutat att en ersättning ska 
utgå till de medlemmar som tidigare har 
haft en inglasning. Ersättningen utgår i 
form av avdrag på avgiften. Avdraget görs 
efter det att styrelsen har satt budgeten för 
det kommande året. Vi hoppas kunna 
administrera detta med början i första 
kvartalet 2021. 
 
RIVNING AV GROVSOPRUMMET 
Den 19 oktober kommer grovsophuset att 
stängas. Föreningen hänvisar till 
kommunens riktlinjer gällande grovsopor. 
Dessa ska sorteras och lämnas på 
kretsloppscentraler eller 
återvinningsstationer. På kommunens 
hemsida finns information om öppettider 
samt närmaste anläggning. 
Agaten kommer att erbjuda medlemmarna 
container service  2 gånger per år i 
samband med höst och vårstädning. 
 
PILOTPROJEKT TILLSAMMANS 
MED POSTNORD 
Agaten har blivit kontaktade av Postnord 
om att ha postboxar på föreningens mark. 
Styrelsen har visat intresse. Projektet 
syftar till att medlemmar ska kunna hämta 
paket i närmiljö istället för hos ett ombud. 
Mer information följer så fort Postnord 
meddelar nästa steg i projektet. 
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PARKERING 
PARKERING VID SOPKASSUNER 
Framför våra kassuner för sopsortering vid 
vändplan finns idag 4 st parkeringsplatser. 
Dessa kommer att stängas av så fort 
grusplanen där byggbodarna stått är 
tillgänglig för oreserverade platser.  
Detta på grund av att bilar har stått 
felparkerad vid ett flertal tillfällen vilket 
har gjort att soptömning inte har kunnat 
utföras. Extra tömningar har fått beställas 
vilket blir en stor merkostnad för alla 
medlemmar.  
 
 
NY TEMPORÄR PARKERING 
Ca 50 st nya temporära platser kommer att 
anläggas på nedre grusplanen. När detta är 
färdigställt kommer de sista två raderna på 
det gamla garaget att rivas. Arbetet 
planeras påbörjas i mitten på oktober 
 
 
MARK 
ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 
Återställningen av gårdarna har påbörjats. 
Styrelsen har gjort flera ronderingar och 
dokumenterat det som har skadats. Vi är 
tacksamma om medlemmar hör av sig till 
styrelsen om man ser någon som har 
skadats under balkong projektets gång. 
 
Kontakt: mark@agaten.se alternativt 
brevlådan utanför 72:an. 
 
BOULEBANOR 
På efterfrågan av medlemmar har styrelsen 
påbörjat att anlägga två stycken 
boulebanor. Banorna är belägna på ytan 
mellan OR 65 och 77. Här kommer det att 
finnas sittplatser och en grillplats.  
 

INFORMATION  
INFORMATIONSKVÄLLAR 
Den 29/9 kommer styrelsen att hålla en 
informationskväll gällande mark 
försäljningen. Köparen, SPG, kommer 
närvara för att informera om sina 
framtidsplaner. Föreningens advokat Ola 
Ihse och Mathias Wagmo, arkitekt, 
kommer också att närvara för att svara på 
eventuella frågor. 
 
Den 6/10 kommer det att hållas en till 
informationskväll angående det kommande 
stambytet. Det kommer då att vara möjligt 
att ställa frågor om projektet och hur det 
kommer att påverka den enskilda 
medlemmen. 
 
Separat kallelse kommer att komma för 
dessa tillfällen. Båda infokvällarna 
kommer att ske utomhus i stort tält på 
nedre grusplanen vid fd garaget. 
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