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Några rader från ordförande 

”Det är mycket nu!” Styrelsen för Brf Terrassen arbetar hårt för att vi tillsammans ska få en så 

bra boendemiljö som möjligt. Fas ett av garagerenoveringen är snart avklarad och det är vi 

mycket glada över. Denna fas har gått bra och vi har lärt oss mycket inför de kommande 

faserna. Vi längtar alla till dess att vi åter kan använda garagen som tidigare och detta gäller 

även föreningslokalen. Men vi får ge oss till tåls en tid framöver. 

Vi ser alla färggranna löv som singlar eller vräker ner från våra träd. På den kommande 

städdagen, den 30 oktober, får vi alla hjälpas åt att kratta upp dessa och genomföra andra 

gemensamma aktiviteter. Jag vill särskilt hälsa dig som ny medlem i föreningen ett stort 

välkommen till denna dag. Vi startar kl. 9 vid port 7. Vi kommer att avsluta med något varmt 

att äta. 

Den 1 november har du möjlighet att delta i ett informationsmöte gällande föreningens 

budget för kommande år. Särskilda anslag finns i din port för detta evenemang.  

Styrelsen har föreningens ekonomi som en mycket viktigt punkt i vårt arbete. Vi har ett 

bundet elavtal fram till sommaren 2023, och vi har startat arbetet med att få ner 

elkonsumtionen. Som exempel kan nämnas att vi har låtit byta ut samtliga lampor i vår 

ytterbelysning, och fler liknande aktiviteter kommer inom kort. 

Tillsammans ska vi göra vår fina förening ännu bättre. Hoppas att du vill vara med! 

Maria Fälth, ordförande Brf Terrassen 

 

 

 



Terrassarbeten för att minimera vattensamlingar på terrasserna 

Arbetet med minimering av vattensamlingar på terrasserna fortgår. Beräknas vara klara under 

november. Styrelsen beklagar om det blir olägenheter för boende, men detta är en åtgärd som 

behöver göras innan höstregnen. Styrelsen vill påpeka att det är viktigt att alla berörda ställer 

upp på detta. Övriga fel som ev. upptäcks kommer att åtgärdas vid ett senare tillfälle. 

Styrelsen återkommer om detta. 

Styrelsen vill påminna om att boende skall rensa silarna och vattenrännorna på 

terrasserna. Detta för att vi inte skall få problem med vattenavrinningen från 

terrasserna nu när höstregnen närmar sig. 

 

Uppdatering om betong/garagerenoveringen 

Etapp 1 går nu mot sitt slut. Måndagen den 7 november kommer etapp 2 i hus 6 att inledas. 

Senast den 4 november kommer vi att kunna flytta in bilarna i garagen hus 2 och 8.  

Vi kommer att informera berörda och på anslagstavlor exakta datum när inflyttning i 

garagen hus 2 och 8 kommer att ske.  

OBS! Om ingen ny information om inflyttning kommer, gäller fredagen den 4 november 

som inflyttningsdatum för garagen i hus 2 och 8. 

Utflyttningen från garaget hus 6 måste ske den 5 och 6 november till de temporära 

uteparkeringarna. 

Styrelsen vill även påminna om att de temporära p-tillstånden som man fått för garagen hus 2 

och 8 måste återlämnas till expeditionen Hasselbacken 35, tisdagen den 15 november mellan 

kl. 18.00 -  20.00. Om inte tiden passar kan den boende lämna p-tillståndet i föreningens 

brevlåda på Hasselbacken 35. 

OBS! Om p-tillståndet lämnas i brevlådan görs detta på den boendes ansvar. Ej 

återlämnade p-tillstånd kommer att debiteras med 500 kr.  

En ny etableringsplats för Storstaden finns nu färdigställd mellan hus 2 och 4.  

Snöröjning under vintern på de temporära parkeringarna kommer bara att göras vid mycket 

snö. Då kommer enbart de stora körytorna på de temporära parkeringarna att plogas. Enskilda 

parkeringsplatser kommer inte att plogas. Ett tips är att ha en egen skyffel för skottning vid 

den egna bilen vid behov. Styrelsen uppmanar de som har uteparkering under vintern att ha 

tålamod med detta. Vi får hoppas på en snöfattig vinter i år och nästa. 

Information från Storstaden finns också med i detta Terrassnytt. Ta också en titt på vår 

hemsida brfterrassen.com där ni hittar information och bilder från etapp 1, hus 2 och 8. 

 



Information från projektet 

Hej, vi vill meddela att vi snart är klara med den första etappen av renoveringarna, alltså 

garagen i hus 2 och 8. 

Besiktning har utförts av oberoende besiktningsman. Vi har en del mindre anmärkningar som 

vi nu ska åtgärda. Kvarstår gör även en del städning samt att vi ska avlägsna containrar och 

stängsel inför inflytt av bilar. Allt som allt är vi väldigt nöjda med resultatet. 

Vi vill tacka för ert tålamod och förståelse för entreprenadens framfart. Vi hoppas att det inte 

påverkat er allt för mycket och att ni blir nöjda med era nya garage.    

Utförda arbeten i stort är: 

 All betong i pelarnas nedre delar har etappvis gjorts om helt. 

 

 Den omgjutna betongen har breddats för att armeringen ska få tillräckligt täckande 

betongskikt. Mätningar har utförts för att få minsta möjliga breddning men fortfarande 

följa dagens normer. Den breddning ni ser är alltså så slank den kan göras. 

 

 Lokala lagningar har utförts högre upp på pelare och balkar. 

 

 Asfalten har rivits ut och ersatts mot ny. 

 

 Belysningsarmaturer har bytts till nya med bättre effekt. 

 

 Målning av pelare med grå och vit betongfärg. Man har i denna entreprenad valt att 

inte måla de putsade lättbetongväggarna dels för att putsen i flera fall håller dålig 

kvalité samt att många av dessa väggar är så pass fuktutsatta att det inte går att 

garantera att färgen inte flagnar bort. 

 

 Målning av dörrars utsidor. 

 

Nästa etapp, hus 6 startar den 7:e november. Vi kommer att inledningsvis utföra 

isolering av fönsteröppningar samt gå försyn. 

Bästa hälsningar 

Storstadens Entreprenad AB 

Platschef Timothy Snyder  

storstadens@brfterrassen.se 
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Före renoveringen 

 

 

Efter renoveringen 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Laddstolpar 

Föreningen har för avsikt att installera några laddstolpar utomhus inom vårt område. Styrelsen 

vill gärna veta hur många som är intresserade av detta. Ni som känner er träffade av detta ber 

vi komma ner till expeditionen Hasselbacken 35 på expeditionstider och meddela detta. 

Styrelsen vill också påpeka att det inte kommer att bli några laddstolpar för högre effekter. 

Det som finns tillbuds för närvarande är trefas 16A med lastdelning. 

 

Sophantering 

Släng inga lösa sopor i sopnedkast!! 

Urbaser som sköter sophämtningen tömmer inga kärl som har lösa förpackningar vilket gör att 

vi får plocka ur dessa och betala en extra hämtning. Se text från våra ordningsregler nedan: 

Sopor 4:6 

Sopnedkast: 

Tänk på att emballera era sopor väl.   

Pappersinsamling:   

Papperscontainrar finns utplacerade på följande platser i området:  

o vid garageinfarten hus 2,  

o på gaveln vid sandfickan hus 3 

o vid gaveln hus 6 

 

Hjälp till att minska våra sophämtningskostnader genom att inte slänga tidningar och dyl. i 

sopnedkasten. 

Grovsopor:  

Bostadsrättsinnehavaren måste själv transportera sina grovsopor till SÖRAB - Smedby 

avfallsstation. 

Övrig insamling: 

Glasigloo samt containrar för kartong, plast m.m. finns placerade på parkeringen vid 

Väsbyhems serviceanläggning mot Sigma.    

 

 



BRANDVARNARE  

Nu i dessa ljustider kan det vara värt att kontrollera ifall brandvarnaren fungerar som den 

ska. Brandvarnarna byts ut utan avgift, men sätts upp av lägenhetsinnehavaren själv – inte av 

vår fastighetsskötare. Byte av batteri får lägenhetsinnehavaren göra och bekosta själv. 

 

Nya krukor till portarna 
 

Eftersom flertalet krukor vid portarna är gamla och trasiga, kommer de att inför föreningens 

städdag söndagen den 30 oktober, bytas ut mot nya krukor. Detta kommer ske fredagen 28 

oktober. Krukorna kommer fyllas på med ny jord.                                 

 

De stora urnorna tas bort 
 

De sju stora urnorna med växter i som står utställda i området är gamla och slitna. De 

kommer att tas bort och ersättas med betongsuggor. Föreningen sparar ca 70 000 kr/år 

genom att ta bort planteringarna i de stora urnorna.  

 

 

Terrassens fritidsgrupper söker nya ansvariga för gym och bastu 
 
Brf Terrassen har ett antal fritidsgrupper som alla har en ansvarig för just sin grupp.  
Du kan hitta dessa fritidsgrupper på anslagstavlan i ditt trapphus under Vem är vem. 
 
Som ansvarig: 
- ser du över utrymmet som du ansvarar för och rapporterar om skadegörelse, Det kan också 

vara material som saknas eller något annat som behöver åtgärdas. Det kan handla om 

exempelvis inköp, renovering, rutiner som inte funkar eller andra önskemål mm. Du skall 

också vara en ambassadör för andra boende i Terrassen som kanske har frågor eller är nyfiken 

på just din grupp.  
- har du en direkt länk till styrelsen, via den ansvarige för just fritidsgrupperna.   
 
Vid inköp av ny utrustning eller annat som du önskar till din grupp kontakta du ansvarig för 

detta som sitter i styrelsen. Önskemål och inköp tas sedan till nästkommande styrelsemöte, 

där beslut kan tas. Därefter kontaktar ansvarig i styrelsen dig.  

 

Vi söker nya ansvariga för bastun och gymmet. Kan det vara något för dig så skickar du 

din intresseanmälan till styrelsen på info@brfterrassen.com så snart som möjligt. 

 

Öppen expedition hösten 2022 
 

- 2 november 

- 30 november 

- 14 december 
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Nyinflyttade 
Denna gång hälsar vi följande boende hjärtligt välkomna till Brf Terrassen: 
 

Gayane Hakobyan  Hasselbacken 21 
 

 

Extra P-kontroll   
 

På förekommen anledning. Utryckningsfordon ska kunna komma fram obehindrat. Det är 

viktigt att vi följer de P-regler som råder i området. Detta gäller även hemtjänstpersonal. 

Gästparkeringar finns tillgängliga vid Hedvigsgården. 

 

 

Felanmälan  
 

Felanmälan sker alltid till Renew via hemsidan eller appen.      

 

Fotorummet 
 

Fotorummet kommer från och med årsskiftet att stängas. Rummet planeras att användas för 

annat ändamål t ex mindre träffar.  
 

 

Tvättstugan  
 

Vi är många som använder våra tvättstugor som är till endast för boende (ej utomstående). 

Tvättstugan lämnas i det skick du vill ha den i när du kommer nästa gång dvs. städad och ren. 

För att minska våra elkostnader kan vi alla bidra genom att köra fulla maskiner. 

 

Städdagen 
 

Förhoppningsvis är vi många som sluter upp utanför port 7 den 30/10 kl. 9 för att göra ännu 

finare i vår närmiljö samt få tid till att umgås. Mer info hittar du på anslagstavlan i din port 

samt på hemsidan. Två öppna containrar är beställda.  

Observera att vi under natten gått över till vintertid och då ställt tillbaka klockan en timme. 

 

Rensning cyklar   
 

I förra Terrassnytt uppmanade vi dig att märka din cykel. På städdagen kommer vi att plocka 

bort alla omärkta cyklar och ställa dem på ett säkert ställe under några månader. Passa på 

denna vecka att märka din cykel med namn och lägenhetsnummer! 

 

 

Nytt städavtal   
  

Från och med årsskiftet har vi ett nytt städavtal. Upphandling pågår.    
 

 



Uthyrning gästrum 
 

Statistik är alltid intressant. Just nu intresserar vi oss extra för vårt fina gästrum på Hb 35. Vi 

skulle gärna vilja veta hur många av våra boende som funderar på att utnyttja möjligheten de 

kommande två åren. Skicka en rad till info@brfterrassen.com. 

 

Fototävling 
En påminnelse. Vi efterfrågar foton till vår hemsida och därför utlyses en fototävling där man 

kan vinna ett presentkort/biobiljett. Skicka in fina bilder från vårt bostadsområde, gärna från 

olika årstider. Maxstorlek på en inskickad bild 5 MB. Max tre foton/tävlande. Mejla till 

foto@brfterrassen.com senast den 1 december. 

När krisen kommer   
 

Styrelsen kommer att arbeta fram en krishanteringsplan som tydliggör vad som gäller vid 

olika kriser och vem som ansvarar för vad. Den senaste krisen var blixtnedslaget och det satte 

fingret på att en plan behöver upprättas. Nedan några bra tips från Röda korset och MSB. 

 

Gör din egen krisplan 

 Se till att du kan klara dig utan hjälp i upp till en vecka. 

 Du kan själv påverka hur du klarar dig i en kris. Förbered så att du har vatten, mat, 

värmekällor och kommunikationshjälpmedel hemma om ett strömavbrott eller en 

annan kris kommer. Utgå ifrån att du kan komma att behöva klara dig i upp till en 

vecka, då kan samhällets resurser i första hand gå till de som behöver det som mest. 

Inför en eventuell kris 

 Förbered en krislåda för hela familjen, för grundbehov i några dygn. 

 Om mobilen och internet inte funkar, vid till exempel ett strömavbrott, är det bra att ha 

viktiga telefonnummer nedskrivna. Kanske kan du låna en telefon som fungerar eller 

ta dig till en plats där det går att ringa. 

 Gör upp en plan med dina närmaste om var ni ses om ni inte kan nå varandra. 

Under en pågående kris 

 Följ råd och instruktioner från myndigheter och din kommun. 

 Se till att du har tillgång till en FM-radio, och ställ in din, där delas information när 

något har hänt. Ha gärna en batteridriven radio hemma ifall el och internet inte skulle 

funka. 

 Samhällets informationsnummer vid stora olyckor och kriser är 11313. Du kan ringa 

dygnet runt om något allvarligt hänt. 

 På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) 

hemsida krisinformation.se hittar du samlad information om pågående händelser och 

samhällets ansvar från svenska myndigheter. 

Källa: https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisberedskap/gor-en-krisplan/ 

mailto:info@brfterrassen.com
https://www.krisinformation.se/


Utan el blir vardagen besvärlig  

Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi behöver el till väldigt mycket. Elen kan 

exempelvis slås ut av it-attacker, översvämningar, skogsbränder och militära konflikter. Efter 

bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig: 

 Värmen försvinner. 

 Det blir svårt att laga och förvara mat. 

 Mat och andra varor kan ta slut i affärerna.  

 Det kommer inget vatten i kranen eller toaletten. 

 Det går inte att tanka bilen. 

 Betalkort och bankomater fungerar inte. 

 Mobilnät och internet fungerar inte. 

 Kollektivtrafik och andra transporter står stilla. 

 Det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning. 

Det går knappt att föreställa sig mörka städer, utkylda bostäder, mat som förstörs och stora 

problem med att få information om vad som händer eftersom internet inte fungerar. Om du 

ägnar några minuter till att fundera över hur ett längre elavbrott skulle påverka just dig och 

din omgivning har du redan skaffat en mental beredskap. 

Sverige har en robust elförsörjning, men konsekvenserna av tillfällig elbrist och längre 

elavbrott är så pass allvarliga att samhället behöver ha en beredskap för att kunna klara av en 

sådan situation. Det gäller också för dig som privatperson. Det finns mycket du kan göra för 

att kunna hantera en vardag utan el.  

Källa: https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/ 

 

 

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 


