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FÖRENINGSSTÄMMAN 
Tack till alla medlemmar som deltog 
i årets föreningsstämma. Stämman 
genomfördes som en poströstning 
som pågick under en två veckors 
period. Under den gångna perioden 
lämnades ca 120 röster in vilket får 
anses väldigt bra i en förening i 
Agatens storlek och framförallt 
under en pandemi. Tack igen! 
 
Den nya styrelsen består utav: 
 
● Annalena Andersson 
● Kenan Spinger 
● Maria Strahl 
● Mathias Steén 
● Paul Ferm 
● Tomas Åberg 

 
Tack till den gamla styrelsen för det 
arbetet de har gjort under det gångna 
året.  
 
Vi är tacksamma för eventuella 
synpunkter på hur ni upplevde att 
poststämman fungerade. 
 

 
 
 

KONTAKTUPPGIFTER 
Styrelsen har delat upp sig i olika 
arbetsgrupper. Har du frågor är du 
välkommen att maila: 
 
● FASTIGHET@AGATEN.SE 

Frågor kring fastighet och 
förvaltningsfrågor. 

● MARK@AGATEN.SE 
Frågor kring markförvaltning 
och gårdsskötsel 

● PARKERING@AGATEN.SE 
Frågor om parkering och 
tillgång till platser 

● STYRELSEN@AGATEN.SE 
Generella frågor om 
föreningen 

● CECILIA.ALM@HSB.SE 
Frågor om föreningens 
förvaltning samt frågor om 
pågående projekt 

 
alternativt lämna ett brev i styrelsens 
brevlåda på 72:an. 

 
MARK FÖRSÄLJNINGEN ÄR 
GENOMFÖRD! 
Den 26/6 signerades äntligen avtalet 
för markfärsäljningen. Försäljningen 
sker till  Scandinavian Property 
Group. Arbetet med detaljplanen 
startar i höst med Nacka kommun. 
Mer information om försäljningen 
kommer under två 
informationskvällar under hösten. 
Då kommer SPGs VD och 
föreningens advokat vara på plats. 

 

 



 

TILLTRÄDE TILL BALKONGER 
Styrelsen har förståelse för att det är 
varmt i lägenheterna under den här 
heta försommaren. Det är dock 
fortsatt förbud att beträda 
balkongerna fram till dess att 
kommunen har gett klartecken.  
 
Anledningen är bland annat att det 
finns risk för vite från kommunen 
om det upptäcks att någon bryter 
mot förbudet. Det handlar om ca  
90 000 kr och är något som kommer 
att belasta den enskilda 
medlemmen.Skulle kommunen göra 
en  kontroll av en obesiktigad 
balkong föreligger risk att ingen kan 
använda balkongerna förrän alla 
balkonger är klara och slutbesked 
givits av kommunen.  
 
BALKONGER 
De första fem husen är besiktigade 
och godkända av kommunen. Vi i 
styrelsen vill passa på att påminna 
om att det är absolut förbjudet att 
borra i betongplattan, pelarna och 
övrig ny konstruktion av 
inglasningarna. Den utvändiga 
skötseln av inglasningen görs av 
föreningen, den invändiga sköts av 
medlemmen. Skötselanvisning 
erhålls av Balco AB vid 
färdigställande.  
Vid åverkan på någon av 
balkongplattorna kommer samtliga 
balkonger i den raden behöva tas ned 
för att byta plattan som har skadats. 
Detta är en omfattande kostnad på 
miljonbelopp som medlemmen 
kommer att krävas på av föreningen.  

För den som exempelvis vill sätta 
upp en ampel eller liknande finns det 
andra lösningar på marknaden som 
inte kräver att man borrar. 
STÄNGNING AV 72A 
Från och med den första september 
kommer tvättstugan i 72A att stängas 
ned. Det finns fortsatt möjlighet att 
tvätta i 72B och i 66:an. Bokning sker 
via informationstavlan som tidigare. 
 
STÄNGNING AV PARKERING 
Det finns idag fyra parkeringsplatser 
framför sopkasunerna vid 72:an. 
 
Tyvärr har inte parkeringsreglerna 
för den ytan följts, trots att styrelsen 
gått ut med information och 
förtydligande av skyltar. 
 
När det står felparkerade bilar på 
dessa parkeringar kan inte sopbilen 
tömma kasunerna. Detta innebär 
stora omkostnader för extra 
tömningar. Det har därför beslutats 
att temporärt stänga av nämnda 
parkeringsplatser. Förhoppningsvis 
kommer parkeringen kunna 
provöppnas igen senare i år.  
 
TILLSYN AV ELSKÅP  
Styrelsen vill påminna om att det 
förekommit kabelbränder  i 
föreningen med anledning av 
glappande bleck i lägenheternas 
elskåp. Vi ber er därför att se över 
ert elskåp.  
 
 
 

 



 

För hjälp med detta kan man 
antingen kontakta HSB Kund- och 
Medlemsservice som kan erbjuda en 
elektriker mot en kostnad eller att 
man på egen hand kontaktar en 
elektriker för åtgärd.  
 
JORDADE ELUTTAG 
Vid montering av jordade eluttag på 
balkongen så skall detta jobb utföras 
av en fackman. Dragning av kabel 
får ej gå igenom dörr eller 
fönsterkarm då detta skadar de 
inbyggda luftspalterna . 
 
Styrelsen avråder från att genomföra 
detta just nu. Vi rekommenderar 
istället att avvakta tills dess att 
balkongprojektet är slutfört. 
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 

 
 

 

mailto:service.stockholm@hsb.se

