
 

 

 

 

 

 Nr 1 mars 2023                                          Informationsblad för HSB Brf Terrassen i Upplands Väsby 
 

 

 

Några rader från ordförande 

Vi är inne i mars månad och snön har återigen gjort sig påmind. Snart får se och glädjas åt 

vårblommorna och grönt gräs. Det ska bli härligt. 

Under vintern har vi som styrelse och representanter för dig som medlem arbetat med att byta 

ut belysning till LED-lampor för att minska elförbrukningen och för att ha en mer hållbar 

armatur. Vi kan redan se att elförbrukningen har gått ner vilket är både roligt och viktigt för 

föreningen. 

Hissarna har fått godkänt efter en besiktning och vi har också anlitat en ny hissfirma, Hissen 

AB. Ni kan se detta genom att deras kontaktuppgifter finns i hissarna. 

Snart är en del torkutrustning utbytt i tvättstugorna. Det är särskilt tvättstugan i hus 1 som 

hade ett stort behov av ny utrustning. 

Som representant för styrelsen uppskattar vi den kontakt vi har med de medlemmar som 

önskar detta. Vi har ibland svårt att koordinera tiderna så att om du får vänta för länge på svar, 

så ber vi om ursäkt för detta. Vi hoppas att den öppna expeditionen fungerar bra, nu när vi har 

öppet två kvällar i månaden. 

Datumet för årsstämman är flyttad till den 4 maj. Jag hoppas att detta inte ställer till det 

alltför mycket för dig som bokat in det första datumet (25 april). Vi kommer att vara i 

matsalen i Messingen, precis som förra året. 

Med önskan om en snar vår! 

Maria Fälth, ordförande Brf Terrassen 

 Nyinflyttade 
 

Denna gång hälsar vi följande boende hjärtligt välkomna till Brf Terrassen: 
 

Greger Andersson  Hasselbacken 1A 
Nadia Gheita Andersson  Hasselbacken 11B 1tr 

Jeanette Viola Viktoria Johansson + Hasselbacken 14 

Leif Åke Holmqvist 

 



 
 

Uppdatering om betong/garagerenoveringen 

Senaste nytt om garage/betongrenoveringen 

Här följer en uppdaterad information om preliminära datum för start och slut av varje enskild 

etapp. Dessa tider är ungefärliga och exakta datum inför varje etapp kommer att 

kommuniceras närmare inpå. 

Hus 2 + 8 april 2022 till november 2022 

Hus 6 november 2022 till maj 2023 

Hus 4 + 10 maj 2023 till oktober 2023 

Hus 1 oktober 2023 till april 2024 

 

 



Information från projektet från Storstadens platschef Timothy 

Snyder 

Just nu är vi mitt i denna etapp och håller på med betongrenovering av pelare, balkar och 

väggar.  

Det som uppkommit i detta garage är att skicket på balkarna var sämre än vad man kunde se 

under projekteringen. Detta har lett till en försening i projektet samt en ökning i kostnad. Det 

bedöms av konstruktör att detta är en kritisk lagning för att bibehålla en långsiktig bärighet av 

terrasserna som ligger över dessa balkar.  

Förtydligande från konstruktör och entreprenör. Balkar hus 6  

Efter rivning i undertak samt gamla reparationer på balkar i hus 6 upptäcktes det att balkarna 

var i mycket sämre skick än förutsatt. Detta har resulterat i ett tillkommande arbete som 

kostar 2 002 726 kr inkl. moms. 

Omfattning 

Det rör sig om 19 balkar i garage 6 som behöver kompletteras på 5 olika sätt. De stämpas, 

vattenbilas, armeras och gjuts i etapper. Varje balkskada har efter friläggning bedömts separat 

av konstruktör. 

Konstruktörens ord om skadorna och konsekvens för detta är följande:  

”Utifrån den skadebild som balkarna har beror skadorna sannolikt främst på tvångskrafter 

(uttorkningskrympning och temperaturspänningar) i kombination med en olyckligt stor 

tvärkraft från våningarna ovanför. Många skärmväggar i våningen ovanför har en öppning 

vilket medför att en stor del av lasten från terrasserna och blomlådorna går direkt ner i 

balken. För vissa balkar har dessutom läckage bidragit till mer skador från armerings-

korrosion och eventuellt även frost.  

Med den skadebild som balkarna har är bärigheten (främst med hänsyn till tvärkraft) kraftigt 

reducerad. För att erhålla den bärighet som krävs måste ordentliga reparationer eller 

förstärkningar utföras. Åtgärdernas omfattning beror på aktuell skadebild men tar även 

hänsyn till hur stor last som ligger på balkarna. Det har visat sig att den största omfattningen 

av allvarliga skador finns på balkar med låg höjd som också är svagare från början. 

Att bara spackla över sprickor eller skadad betong, likt tidigare är endast en estetisk åtgärd 

som inte återställer bärigheten. Konsekvensen av att inte göra någonting eller bara spackla 

är att konstruktionen inte får den bärighet och säkerhet som krävs. Detta innebär att det finns 

risk för partiell kollaps med sättningsskador och risk för inläckage i ovanliggande våningar 

samt risk för allvarlig skada på person och egendom. ” 

 

 



Konsekvenserna/risken med att inte göra något är alltså att man ej kan nyttja terrasserna i 

samma utsträckning som idag. Till exempel kanske behöva ta bort balkonglådor, få 

vattenskador högre upp i fastigheten, Spärra av parkeringsplatser under samt få ett löpande 

underhåll på dörrpartier på terrasserna p.g.a. sättningar mm.  

I lagningen av dessa balkar så måste vi bila lite mekaniskt vilket kan upplevas som väldigt 

störande. Detta kommer att pågå i ca 3 veckor.  

I övrigt så flyter arbetet på bra och vi hoppas att det ej skall vara för störande för er som är 

hemma på dagarna.  

Vi håller för fullt på med projektering av höjder på golv i garage då det saknas en golvbrunn i 

sektionen närmast porten.  

Vi tackar på förhand för visad förståelse och hoppas att det ska störa så lite som det går. 

Bifogar här lite bilder så kanske det blir lite lättare att förstå vad det är som görs.  

   

   

 



Förändringar i lägenheten 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp 

eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens 

tillstånd. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Läs vidare i föreningens Stadgar 

samt flik 4 i lägenhetspärmen. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför 

bullerstörande arbeten i lägenheten. Arbete ska i första hand utföras vardagar och under 

dagtid 

Om brandsäkerhet 

På förekommen anledning påminner styrelsen om att EJ förvara brännbart materiel på 

parkeringsplatser i våra garage. Endast fordon och en uppsättning sommar-/vinterhjul. 

Övergripande 

 I gemensamma utrymmen såsom trapphus, källarplan och tvättstugor får inget 

brännbart material förvaras. (Barnvagnar, pulkor, snowracer, emballage etc.) 

 Trapphusen är utrymningsvägar, och inga lösa föremål får förvaras där. Föremålsfria 

trapphus minskar risken för anlagda bränder. 

 Branddörrar ska hållas stängda och låsta. 

 Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen. 

 Observera att det inte är tillåtet att ha en extra kyl/frys inkopplad i lägenhetsförrådet. 

Skälet är både brandrisk och den extra strömförbrukning som drabbar föreningen. 
 

Förvaring av brandfarliga varor 

Varje lägenhet Sprayburkar och gasolflaskor till en storlek av högst 5 liter. 

Brandfarlig vätska i behållare till en storlek av högst 10 liter. 

 

Ej inglasad terrass Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i 

behållare av storlek högst 25 liter. Förvara gärna behållarna i 

ett skåp så att de skyddas från väder och vind. 

 

Garage Fordon med tank och reservdunk. Ingen brandfarlig 

vätska. En uppsättning sommar-/vinterhjul. 

 

Hobbylokal  5 liter acetylen. 

1 gasolflaska P11. 

25 liter brandfarlig vätska. 

 

Lägenhetsförråd Ingen förvaring får ske. 

 

 

 



SPALTVENTIL FÖR FRISKLUFTINTAG 

OBS! Viktigt att dessa inte är stängda. OBS! 

Spaltventilerna ska normalt vara helt öppna, d v s reglagen ska peka utåt mot ändarna (bilden 

till vänster). Vid besvärande kallras kan man temporärt begränsa luftflödet genom att vicka 

ena reglaget inåt (bilden till höger), men glöm inte att åter öppna reglaget när problemet 

upphört. Om ventilerna stängs helt förstör man den noggrant beräknade, nödvändiga 

lufttillförseln till lägenheten. Enda tillfället då ventilerna ska stängas helt är om larm sänts ut 

om allvarliga luftföroreningar pga brand eller andra ohälsosamma gaser. 

 

 

 

Ventilen bör emellanåt rengöras för att förhindra igensättning som minskar luftflödet. 

Dammsug med mjuk borste. På öppningsbara fönster finns en rad hål i fönsterbågens 

överkant. På fasta, ej öppningsbara fönster är hålen dolda bakom ett insektsgaller som vid 

behov kan skruvas bort. 

 

Ny servicepartner hissar och garageportar 

Från den 1 mars byter vi servicepartner på våra hissar och garageportar. 

Hissen AB kommer att ta över service och support på våra hissar. Garageportarna kommer 

deras dotterbolag Unaportar AB att ta hand om. Anledningen är främst ekonomiska men vi 

hoppas också att vi kan få lite snabbare support än vad vår nuvarande partner har kunnat 

prestera. 

 

Alla gamla trådbundna nödtelefoner är nu utbytta till moderna 4G-telefoner som är 

säkrare vid t.ex. ett åsknedslag och är helt fristående från porttelefonerna. 

 

Fel skall som vanligt rapporteras till Renew. Nödsamtal kan skickas direkt från hissarna. 

Länkar finns på hemsidan till respektive företag. 

Årlig hissbesiktning av Kiwa är utförd i föreningens hissar, alla hissar är godkända.  

 



Info till boende om målningsentreprenad och boendes ansvar för 

att återställa fasader för underhåll. 

Styrelsen avser att måla om den bruna panelen på terrasserna  HUS 1, 2, 3, 4 samt 5 under 

2023. Vi återkommer under våren med mera detaljer och tidplan. 

 

Gymnastiksal + pentry för fritidsgrupper 

 
På gaveln till hus 5, med ingång via Hasselbacken 15, finns i källaren en gymnastiksal som 

utnyttjas av bl.a. organiserade grupper som utövar lättare gymnastik, Chi Gong etc. En 

väggmonterad ribbstol kan göra underverk för en trött rygg som behöver avlastas, men här 

finns också bordtennisbord. 

 

Några av ordningsreglerna som finns anslagna i lokalen: 

 

 Verksamhet får förekomma mellan kl. 07.00 och 21.00. 

 Endast boende i föreningen som erhållit behörighet (”tagg”) får nyttja lokalen, men enstaka 

gäst/gäster får inbjudas av behörig över 18 år. Bordtennisturnering för ”halva kommunen” är 

däremot utesluten! Använd ditt omdöme. 

 Ingen innebandy! 

 Ungdomar under 16 år får inte vistas i lokalen utan någon vuxens sällskap. 

 Ytterskor är ej tillåtna i lokalen. Respektera skogränsen. 

 Rökning och förtäring av alkohol är ej tillåten i lokalen. 

 Tänk på ljudnivån! Normal samtalston är fullt tillräcklig. 

 

Överträdelse av reglerna kan komma att leda till indragen behörighet. 

 

Pentry inkl. bord och stolar 

 
 Pentry inkl. bord och stolar för fritidsgrupper och styrelsemöten finns nu att nyttja i 

gymnastiksalen.  

 Bokning sker via kontaktperson på Vem är vem ”Pentry Gymnastiksal”, 

dvs Christina Ljunggren 070-325 14 56. 

 Endast sammankomster för våra fritidsgrupper är tillåtna. 

 För att undvika krockar med träningsaktiviteter har fritidsgruppen företräde enligt bokade 

tider som är noterade på bokningskalender av kontaktperson. 

 

 

Uthyrning gästrum - In English 
 

På hemsidan hittar du nu information på engelska om vårt fina gästrum som finns för 

uthyrning.  

 



Föreningens hemsida 

Ta för vana att besöka föreningens hemsida då och då för att uppdatera dig med nyheter som 

sker i föreningen t ex garagerenoveringen. 

Hör hittar du också information om hur du bokar tvättstugan. När du bokar är det bra ifall du 

är observant på VILKEN tvättstuga du bokar.  

 

Öppen expedition våren 2023  
 

- 15 mars 

- 29 mars 

- 12 april 

- 26 april   

- 10 maj 

- 31 maj 

- 14 juni 

- 28 juni 

 

 

 

Felanmälan  
 

Felanmälan sker alltid till Renew via hemsidan eller appen.   Se nedan!!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

TerrassNytt  

Brf Terrassen  
Hasselbacken 35  
19438 Upplands Väsby  

Ansv. utg. Maria Fälth  
Redaktör: Kristina Klempt  

TerrassNytt trycks i 310 ex  
hos UffeTryckare 

Föreningen nås via:  

Expeditionen: se anslag i trapphusen. E-post: 

info@brfterrassen.com  
Hemsidan: brfterrassen.com  
Nå hemsidan via mobil eller platta med QR kod. 

 

Felanmälan  
All felanmälan görs till 

RENEW.  

 
Via hemsidan eller app.  

Tel: (även jourtelefon 17-07)  
08-34 38 00 


