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Femårsbesiktning och radon 
Den 11 mars kommer det att bli en ny efterbesiktning (nr 2) på femårsbesiktningen. Det pågår 
en del arbeten utmed våra fasader för att hitta/åtgärda läckor. Det finns fortfarande punkter 
kvar i vissa lägenheter. Ni som har punkter kvar kommer få ett protokoll utdelat med vilka 
punkter det gäller.  
Efterbesiktningen kommer att ske den 11 mars mellan 8.30-12.00. Om ni inte ger tillträde till 
lägenheten genom att vara hemma eller ställa låset i serviceläge, kommer punkterna efter 
denna gång att strykas, och femårsbesiktningen anses som avslutad.  
Skanska kommer under slutet av februari/början av mars, lappa upp och åtgärda kvarstående 
fel. 
Vi har inte fått resultatet av den senaste radonmätningen än. Vi räknar med att vi får besked 
på efterbesiktningen.  
 
Efterbesiktning sprängning 
Denna besiktning ska inte blandas ihop med vår femårsbesiktning. Trots att dessa inföll 
nästan samtidigt förra våren. Denna besiktning är beställd av bygget Smörslottsparken 
”Tommy Byggare/Balder”. Vi har fått information om att efterkontroll kommer att ske i mars. 
Då kommer de att lappa upp lägenheterna de besiktigade senast och göra en kontroll om några 
skador uppstått på grund av de sprängningarna de gjort i området. 
 
Viktiga datum 
Vårens aktivitetsdag blir 13 april. Vi har planerat för ett dialogmöte 10 september. Höstens 
aktivitetsdag blir 5 oktober och årsstämman blir 28 november. 
 
Uppdaterade dokument 
Som vanligt har vi under februari gjort en genomgång av våra dokument, som till exempel 
våra trivselregler. Styrelsen vill med hänsyn till miljön undvika onödiga utskrifter och delar 
därför inte ut några papperskopior. Samtliga våra dokument finns att läsa på vår hemsida. 
 
Vatten i garage 
Som ni kan se får vi ansamlingar med vatten i garaget när det är snö och slask ute. Vi har nu 
råkat ut för att vatten trängt in i något enstaka lägenhetsförråd, och vi måste därför göra något 
åt vattnet som står utmed väggarna. Som en temporär lösning har vi utrustat garaget med 
några gummiskrapor, som man själv kan använda för att dra fram vattnet, så att det inte står 
mot väggar/pelare. Vi kommer senare i år göra en tätning av golvvinkeln så att det inte längre 
föreligger någon risk för att vatten kommer in i förråden. Men det måste vara helt torrt när 
man gör detta därför får vi avvakta några månader.  
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