
 

 

 

Några ord från ordförande 

Sommaren är åter här och vi alla njuter på olika sätt. Våren har varit en 

intensiv period för Brf Terrassen med två stämmor och mycket 

engagemang på olika sätt från oss medlemmar. Det känns bra att 

arbetet i de två garage som är föremål för omfattande renovering går 

enligt planerna. Jag vet att flera av medlemmarna störs av arbetet och 

det ljud som det för med sig. Arbetet kommer att ta semester under del 

av sommaren, vilket kan ge lite lugn i området.  

Under denna sommartid är det viktigt att vi möjliggör för alla att kunna vara ute på sina fina 

terrasser. Grilla med omtanke så att grannen ovanför inte störs för mycket av grillröken, tänk på 

volymen på musiken ute på terrassen och att även cigarettrök kan störa de som är känsliga. Ha koll 

på ifall grannen är bortrest eller behöver hjälp med något. Kanske finns det någon äldre som 

behöver hjälp med vattning på terrassen.  

Vi bor i en fin del av kommunen och så mycket grönt som omger oss ger oss extra möjlighet att 

glädjas över sommaren. Jag och styrelsen vill önska alla medlemmar en mycket skön sommar och 

vi ser fram emot en lite lugnare period, men styrelsen, i olika kombinationer finns på plats under 

hela sommaren. Du når oss på info@brfterrassen.com.  

Maria Fälth, ordförande 

 

 

Den blomstertid nu kommer 
med lust och fägring stor. 
Nu nalkas ljuvlig sommar 
då gräs och gröda gror. 

Den blida solen väcker 
allt det som varit dött. 

Den allt med grönska täcker, 
och allt blir återfött. 

Av: Israel Kolmodin 

Nr 3 Juni 2022 



Information om garage/betongrenoveringen 
 

På vår hemsida https://redaktor.hsb.se/stockholm/brf/terrassen/ finns ytterligare information om 

stomrenoveringarna i garagen samt ett bildgalleri som fortlöpande kommer att uppdateras under 

projektets gång. 

 
Informationsbrev juni 2022 från Storstadens Entreprenad 
 

Hejsan! 

Vi på Storstadens är väldigt glada över att vi kommit i gång bra med renovering garage 2 och 8.  

 

Vi har schaktat fram alla pelare och väggar som skall renoveras. Gjutit på nya fundament samt 

monterat stålstämp för att kunna renovera pelare i garage. Vattenbilning pågår för fullt och vi har 

även börjat armera och gjuta nya pelare.  

 

Vår ambition i denna rivning är att genom vattenbilning störa mindre att avverka betongen på annat 

vis. Men det kan under vissa stunder låta väldigt mycket även från vattenbilning. Speciellt nu när 

värmen kommer och man börjar öppna sina fönster. Vi hoppas på er förståelse för detta.  

 

Vi har även tagit till oss när ni uppmärksammat att belysning, radio lämnats på och har tagit fram 

nya rutiner för att detta skall undvikas framöver.  

 

Arbetsplatsen kommer att vara stängd mellan v 28-31. Det kommer ske tömning av sopor och det 

kan även vara så att vi kommer att behöva hämta verktyg eller likande, så lite rörelse kan ske på 

arbetsplatsen under semestern men inga störande arbeten.  

 

Vi på Storstadens vill även passa på att önska er en trevlig sommar! 

 

Bästa sommarhälsningar från Storstadens Entreprenad 

 

 

Nytt från infosidan 
 
På stämman den 23/5 valdes den nya styrelsen varav två ledamöter ska arbeta med information. Vi 

som är detta team heter Kristina Klempt och Sven Eriksson. I veckan hade vi redan vårt första 

arbetsmöte för att diskutera vad som behöver göras och prata ihop oss om hur arbetet ska fortskrida. 

Behovet av information i föreningen är stor med tanke på de arbeten som utförs i garagen. Vi ska 

göra vårt bästa för att hålla hemsidan uppdaterad och ge adekvat info på anslagstavlan i porten. 

Terrassnytt kommer även fortsättningsvis komma ut i pappersform fyra gånger per år och kunna 

läsas digitalt på hemsidan. Där finns nu även numren från 2022 upplagda. Vi vill passa på att 

hjärtligt tacka vår krönikör Liselotte för alla de år som hon förgyllt vårt Terrassnytt med krönikor.  

 

Arbetet med att gå igenom hemsidan tar tid men vi tror att alla boende kommer bli nöjda. Vi har 

många idéer men är det något ni saknar där, kontakta oss gärna.  

 

Många av er (hela 111 st) är medlemmar i FB-gruppen ”Vad som händer på/i Brf Terrassen”. Denna 

är fristående från styrelsen. Administratörerna granskar alla inlägg före eventuell publicering. Har 

man ärenden till styrelsen ska man skriva till styrelsen direkt.   

//Kristina och Sven 

 

https://redaktor.hsb.se/stockholm/brf/terrassen/


Installation av AC/värmepump på terrassen 
 

Extrastämman våren 2022 beslutade att tillåta installation av AC/värmepump på terrassen. Styrelsen 

har sedan agerat och förhandlat fram två paket som man kan använda sig av. 

 

Färdiga paket: 

Priset från den leverantör (Allklimat AB) som de två paketen kommer ifrån är beroende på hur 

många som samtidigt beställer. Antingen beställer man själv eller går ihop med andra medlemmar i 

föreningen för att få ett bättre pris. De offerter som finns på hemsidan skall ses som indikativa 

priser. 

 

Annan leverantör: 

Om man vill ha en annan leverantör skall utrustningen vara från ett känt märke med motsvarande 

specifikationer som det aggregat som Allklimat AB offererar. Detta gäller speciellt bullernivå. 

Styrelsen skall då alltid informeras för ev. synpunkter innan man beställer.  

 

Installation: 
Utomhusenheten skall alltid placeras på en ställning för att minimera störningar för grannarna. 

Den får ej monteras på fasad. 

 

El: 

Elinstallationen kan väljas av leverantören alt. via Svante Granaths El & Tele AB som bor i 

området.  

 

Offert finns på hemsidan. När AC/värmepumpen installeras skall även en jordfelsbrytare installeras 

om den inte redan finns.  

 

Värme: 
Om AC/värmepumpen även skall användas för värme måste uppsamlingstråg beställas. Om detta 

inte finns får AC/värmepumpen inte användas för värme utan enbart för kyla. 

 

Beställning: 

Vid intresse för en beställning av något av paketen fyller man i anmälningsblanketten som finns på 

hemsidan. Anmälningsblanketten skickas sedan till Allklimat AB, joakim.rooth@allklimat.se. Ni får 

därefter en personlig offert som skall godkännas.  Priset bestäms av hur många som beställer 

samtidigt och ev. valda optioner. 

 

Ansvar: 
Då AC/värmepumpen är bostadsrättsinnehavarens ansvar kommer ett avtal mellan 

bostadsrättsinnehavaren och föreningen att upprättas efter installationen. 

 

Skicka beställningen via mail till föreningen så får ni avtalet för påskrift. 

info@brfterrassen.se Skriv gärna ”AC-avtal” som ämne i mailet så blir det lättare att hitta. 

 

Hoppas ni får en sval och skön sommar! 

//Styrelsen 

 

All information kommer att finnas på föreningens hemsida. 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/terrassen/  
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TERRASSLÅDOR 
 

Håll rännan ren och rensa silen i rännan regelbundet.  

 

Ta bort växter som blivit för stora eller hänger över kanten på lådan så att grannens terrass skräpas 

ned. 

 

Den sista punkten är den viktigaste. Styrelsen får med jämna mellanrum varje år in klagomål från 

irriterade boende. Terrasserna skräpas ned av nedfall från terrasser ovanför. Oftast är det de 

vintergröna växterna som är de värsta bovarna, men även bärbuskar förstör markiser. Varför behöva 

sopa upp grannens växtskräp?  

 

Vid den årliga besiktningen av utemiljön blir det allt tydligare att ett flertal terrasser behöver 

åtgärdas. Många lådor ser ut som små skogar. Passa på att regelbundet t.ex. i samband med höst- 

och vårstädningen även gå över den egna planteringen. Tujor och buxbom kan klippas ner. De flesta 

av oss har köpt lägenheten och fått färdiga terrasslådor på köpet. Man låter allt vara och planterar 

några sommarblommor. Åren går och växterna växer.  

Kanske är det då bäst att ta bort några stora växter och ersätta med mindre.  

 

Låt inga vintergröna växter bli så höga att de når upp till grannen och klipp växter som fäller 

så att grannen under slippa sopa hela sommaren. 

 

Några tips och tankar från en pensionerad trädgårdsmästare:   
 

”Sedan juni 2005 är jag lycklig bostadsrättsinnehavare i Brf. Terrassen. Jag trivs bra och tycker det 

är en fantastisk anläggning vi har. Har man flyttat från villa och blivit äldre, är det underbart att ha 

en rabatt i rätt arbetshöjd och slippa slita på knän och rygg. Det som bekymrar mig är dock 

innehållet i många lådor. Det kan inte ha varit arkitekternas mening att odla så mycket vintergrönt 

och ha skogen intill sig. Jag skulle vilja se lådorna följa årets skiftningar mer, dvs. lökar på våren, 

sommarblommor och perenner sedan och varför inte till jul en julros. Orsaken kan ju vara att några i 

början ville ha lite vintergrönt och visst är grantoppar och tujor gulliga då de är små, men som man 

ser idag, växer de till sig till ståtliga volymer och kan skada terrasslådan samt vara till obehag för 

dem som bor under genom nedskräpning. Vi som har så mycket skog i detta land borde hellre sträva 

efter att ha våra lådor som de hängande trädgårdarna i Babylon, dvs. bestyckade med prunkande 

blomsterprakt.  

 

Därmed är vi tillbaka vid sommarblommor och perenner inklusive rosor, pioner och dylikt. Det 

finns en uppsjö av lämpliga sorter och arter att använda sig av.  

Utgå från lådans form, den är grundare i framkanten (utifrån sett).  

Fundera över vilka färger och dofter du tycker om.  

Rita gärna upp terrasslådorna och fördela växter efter blomningstid och höjd.  

Risken när man sätter igång är gärna att man vill ha för mycket och sätter 

växterna för tätt. Detta visar sig sedan sommar därpå när de starkas kamp 

sätter igång. Inte alla växter överlever. Plantera klokt, så kan du njuta av det 

vackra och misströsta inte utan lär av dina misstag.  

 

 
 

 

 

 



Försommar: 

Revsuga, akleja, stjärnklocka, Mose brinnande buske, nejlikrot, alunrot, trädgårdsiris, lupin, 

studentnejlika, penningblad, vallmo, stäppsalvia, veronika, 

 

Högsommar: 

Karpaterklocka, riddarsporre, rudbeckia, solbrud, dagöga, daglilja, funkia, lavendel, rosenstav, 

fackelblomster, temynta, flox, trädgårdsmalva, fetblad, lammöra, kungsljus 

 

Sensommar: 

Rudbeckia, höstanemon, oktoberaster, silverax, skönhetsöga, höstgentiana, mejram, drakmynta, 

kärleksört, gullris. 

 

Lökar planteras i oktober/november. Perenner däremot är den bästa tiden vår eller sensommar. 

 

Maxhöjd på växterna i terrasslådorna  

På stämman 2013 antogs en proposition från styrelsen angående maxhöjd på växterna i våra 

terrasslådor.  

Begränsningen har sin grund i risken för att alltför utvecklade rotsystem och risk för att träden blir 

för stora vindfång och blåser omkull vid ogynnsamma vindar. Rekommendationer i frågan har 

också kommit från HSB, som sett skador i liknande terrasslådesystem.  

Nedskräpningen av lägre belägna terrasser fanns också med bland skälen. 

Styrelsen uppmanar nu alla er boende i området att se över och rätta till de alltför stora träd som 

tillåtits växa sig alltför höga.  

Med tack på förhand för din vilja att samarbeta för vårt gemensammas bästa. /Styrelsen 

   

 

 

 



Rengöring av lövsilar 

Nedan ser du en bild på hur skitig en lövsil kan vara. Om du tvättar din terrass, sopa upp jorden, 

spola inte ner den. Det kan i värsta fall orsaka stopp och översvämningar.  

 

 

Klinkers 

Styrelsen arbetar nu med frågan gällande klinkers och kommer inte att godkänna klinkers på 

terrasserna innan vi vet hur vi går vidare. Vi vill även här påminna om att arbeten ska godkännas av 

styrelsen innan de genomförs. 

 

 

 

 

 

 


