
Underhållsplanen för 2012/2013 
 

Under räkenskapsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013 har 

styrelsen budgeterat 1,1 milj kr till planerat underhåll. 

 

Vi planerar att utföra följande åtgärder: 

  

Axet 3 (Vickergatan 3-15) 

 Elslinga monteras i stuprör för att hindra isbildning 

 Fönstren kittas om 

 Almarna på gården byts 

 Dagvattenbrunnen utanför 3:an sänks 

 Bärande väggar som tagits bort i 4 lägenheter åtgärdas 

 

Axet 2 (Timotejgatan 4-8, Eriksdalsgatan 17) 

 Källarfönster målas 

 

Grindhage 9 (Eriksdalsgatan 20-36) 

 Trapphusets balkonger lagas och målas 

 Trappa E 32 på gården fixas 

 Plattor E 22 gården lagas 

 Hål i mur gården lagas 

 Trapphusen 30-36 renoveras 

 

Rågen 3 (Timotejgatan 3-7, Eriksdalsgatan 19) 

 Trappa till källare, bakfall åtgärdas 

 Brunnslock vid hobbylokalen lagas 

 

När det gäller Rågen 2 (Råggatan 8-14) planeras inget underhåll 

under kommande år. De största insatserna under året är att 

åtgärda de borttagna väggarna på Vickergatan och att renovera 

trapphusen på Eriksdalsgatan.  
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Ring Lennart om det är akut 
Lennart har telefon- och besökstid måndag och fredag 07.30 – 

08.30 (tel 08-641 79 53). Tanken med det är att han ska kunna 

arbeta ostört på andra tider. Om det inte är akut, snälla undvik 

att ringa till honom på hans mobiltelefon (070-566 15 69). För 

om hans mobil ringer hela tiden tvingas han att stänga av den, 

och då kan du inte nå honom då det verkligen är akut. Den 

gången det är akut kommer du förmodligen att vara tacksam för 

att han avbryter det han håller på med och kommer och hjälper 

dig. 

 

Exempel på inte akuta situationer: bokning av övernattnings-

rum och utkvittering av nyckelbricka till grovsoprum. 

 

Exempel på akuta situationer: elavbrott, stopp i avloppet och att 

tvätt har fastnat i mangeln.     

 



Säkerhetsdörr? 
Många passar på att installera säkerhetsdörr då trapphusen på 

Eriksdalsgatan renoveras. Det är smart, för dörrarna ska ju ändå 

målas och genom att fler beställt har rabatt erhållits. 

 

Fler än de som bor på Eriksdalsgatan kanske är intresserad av att 

installera en säkerhetsdörr? Axets krav på en säkerhetsdörr är att 

den – inklusive dörrkarmen – ser likadan ut som den gamla 

dörren. Solveig Bark på Vickergatan 3 erbjuder sig att hålla i en 

gemensam upphandling. Är du intresserad, ring henne på tel.nr 

073-643 87 00. 

 

Axets uteplatser 
Inför sommaren byggdes två nya uteplatser på gården bakom 

Eriksdalsgatan 20-36. Nu har vi trevliga ställen att sitta och 

umgås vid på alla våra gårdar. Tyvärr var inte alla som satt och 

umgicks i somras trevliga ända till slutet, för några lämnade 

drivor av sopor efter sig. 

 

Det var inte så lyckat, i konceptet att använda våra uteplatser 

ingår att städa efter sig. Så nu vet alla vad som gäller om vi 

tidigare varit otydliga på den punkten. 

 

Stoppa tjuven! 
När utetemperaturen sjunker blir våra dörrar trögare att stänga. 

Många objudna gäster vill också komma in i värmen. Tänk på att 

ha som vana att alltid kontrollera att källar- och portdörren är 

stängd efter dig. 

 

Trapphusen Eriksdalsgatan 30-36  
Renoveringen av trapphusen på Eriksdalsgatan 30-36 kommer att 

starta i vinter så snart målaren blir tillgänglig. Renoveringen 

innebär att trapphusen och dörrarna målas med samma teknik 

som gällde då huset byggdes. Fint blir det. 

 

Nyckelbrickor till Vickergatan 
Vickergatans portkodssystem har bytts, och i oktober kommer 

alla på Vickergatan att få två nyckelbrickor som kommer att 

fungera till: 

1. porten när inte portkoden eller den vanliga nyckeln används 

2. källardörren där ditt förråd finns (det vanliga låset tas bort) 

3. grovsoprummet. 

 

När låsbrickorna delas ut kommer portkoden bara att fungera till 

22.00 på kvällen. Att det tagit så lång tid att fixa låsbrickorna 

beror på att vi (läs Lennart) måste programmera alla nycklar med 

rätt tillträde. Hoppas ni har överseende med det. 

 

Minska sopmängden 
Ett bra sätt att spara pengar är att använda återvinningskärlen på 

Eriksdalsgatan (de gröna behållarna) till glas, papper m.m. Då 

reduceras våra sopor och vi får lägre avgift för hämtning. 

 

Hämta router senast 30 november 
Om du inte har kvitterat ut en router för Wifi och IP-telefoni, kan 

du göra det hos Lennart före 30 november 2012. Sedan säljer vi 

vårt router-lager och då är det för sent att kvittera ut en. 

 

Tvättstugeinformation 
Tänk på att spara el även när du är i tvättstugan. Använd 

maskinerna effektivt och stäng av när de inte används. 

Tvättstugorna drar mycket el i föreningen, så här finns det 

mycket att spara. 

 


