
Informa�onsbrev Februari hus 2 och 8 – Garage/stomrenovering

Brf. Terrassen

2022-02-15

Informaonsbrev ll medlemmar boende i hus 2 och 8 

samt de som har parkeringsplats i dessa hus – 

Brf. Terrassen 

Informaonsträff kommer a$ hållas vid två llfällen under en dag.

Datum 2022-02-28, Klockan 15.00 samt 18.00.

Det blir alltså e$ llfälle på e)ermiddagen och e$ llfälle på kvällen. Om ni är 

hemma på e)ermiddagen ber vi er a$ komma då för a$ undvika för stor samling 

människor på kvällen.

Informaonsmötet kommer a$ hållas i garage 2, ingång via garageinfarten.

Vi träffas på angiven d. Det kommer a$ finnas kaffe för de som vill ha.

Vi är nu startgroparna a  påbörja renoveringen av garagen inom hus 2 och 8.

För boende i dessa hus samt de som har p-platser i dessa hus kommer vi a  hålla en informa�onsträff där ni 

får träffa entreprenören och ges möjlighet a  ställa frågor.

Med anledning av coronaläget har vi full förståelse för a  det finns de som inte vill ses i grupp. Därför har vi 

även u,ormat de a informa�onsbrev för de som inte kan/vill komma.

Skri)lig informaon

Det första som sker är a  garagen måste tömmas och bilarna ska fly as �ll nya parkeringsytor som grusas upp 

på föreningens mark. På dessa ytor kommer varje bil a  få en ny numrerad plats.

I skrivande stund inväntar vi kommunens godkännande för byggna�on av dessa �llfälliga parkeringsplatser. 

När vi har besked från kommunen kommer ni också a  få mer informa�on från oss avseende när garagen ska 

tömmas och själva renoveringsarbetena påbörjas. Det vi kan säga nu är a  tömning av garagen �digast kan ske

1/4.

Läge för nya parkeringsytor framgår på bilden nedan. Exakt vart på dessa ytor man får sin �llfälliga 

parkeringsplats kommer vi a  återkomma �ll. 

� Kommer man få reda på när det är dags a$ fly$a sin bil och vart man ska ställa den? 

Svar: Ja, snaraste e:er vi få  klartecken från kommunen a  anlägga de nya parkeringsytorna.

� Vad gör man om man är missnöjd med sin llfördelade p-plats ?

Svar: Det finns en grundläggande tanke a  man inte ska hamna på en parkeringsyta onödigt långt bort från

huset man normalt parkerar i. Med det sagt är sy:et främst a  skapa nya parkeringsmöjligheter. Inte a  

op�mera dem e:er varje enskild boende. Vill man byta plats föreslår vi a  man talar med en granne och 

löser det sinsemellan.
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� Vad innebär de llfälliga parkeringsplatserna för boende i allmänhet?

Svar: Platserna måste anläggas på föreningens mark och ytor som är prak�skt möjliga a  ha parkering 

på. De a innebär a  det blir inhägnade och belysta parkeringsytor nära husfasader. Ljudet som bilarna

ger ifrån sig kan vi tyvärr inte göra så mycket åt. Parkeringsplatserna kommer också a  vara belysta 

när det är mörkt. De a ljus kan för vissa upplevas som störande. I samråd med styrelsen kommer vi a 

placera belysning på e  genomtänkt sä  för a  de a ska orsaka så besvär som möjligt men sam�digt 

ge en säker och upplyst parkeringsyta.

� Finns det förhållningsregler för hur parkeringsplatserna får utny$jas?

Svar: Ja, det kommer a  komma ordningsdirek�v. Som bilägare måste man tänka på sina grannar. 

Exempelvis inte tuta, låta bilen stå på tomgång, spela hög musik etc.

� När kan bilarna fly$a llbaka ll garagen och när tas de llfälliga parkeringarna bort ?

Svar: Svaret i dagsläget är a  bilarna kan fly a �llbaka allt e:ersom garage löpande färdigställs och 

godkänns för ny jande. Själva parkeringsytorna kan tas bort när det inte längre finns något sy:e med 

dem. Däre:er återställs marken där parkeringsytorna varit belägna.

Tillfälliga parkeringsytor i blå markering.
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Avspärrningar och llträden

Renoveringsarbetena inom hus 2 och 8 kommer a  påverka de boendens �llträden �ll garagen och ytor 

utanför garageportar. Våra arbetsområden kommer a  hägnas in och dörrar som leder �ll garagen via 

trapphus kommer a  vara låsta. Avspärrningarna måste respekteras och ingen annan än behörig personal med

ID06 får befinna sig inom arbetsområdet. De a är en vik�g arbetsmiljöfråga som vi ber er ha extra stor hänsyn 

�ll för allas säkerhet. 

Även om dörrar kommer a  vara låsta får inte dessa blockeras e:ersom personalen måste ha lagstadgade 

utrymningsvägar. Vi ber er därför a  inte blockera dessa nödutgångar med eventuella cyklar, barnvagnar, 

lådor etc.

Utanför garagen kommer vi a  spärra av samt inhägna ytorna utanför garageportarna. De a e:ersom vi 

kommer a  behöva hantera rivningsmassor, nya material m.fl. i anslutning �ll garagen. Vid �llfällen av 

leveranser och transporter kommer vi temporärt öppna våra grindar för dessa. Vi ber er a  passera med 

hänsyn och med go  avstånd för a  undvika kollision med lastbilar eller lastmaskiner. 

Nedan utgör e  förslag på avspärrning. Vänligen observera a  de a kan förändras under arbetets gång.

Hus 2 – avspärrad yta framför garageport. Röd markering = avspärrning/byggstängsel. Befintlig parkeringsyta 

utanför hus 8 kommer a  påverkas av avspärrningen. 
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Hus 8 – avspärrad yta framför garageport. Röd markering = avspärrning/byggstängsel.

Renoveringsarbetets inverkan på boende

Så som påtalats i �digare informa�onsbrev samt på informa�onsträffen under december månad kommer det 

a  förekomma tyngre maskiner och u,öras betongavverkning. I perioder kan alltså vissa boende uppleva 

entreprenaden som störande.

� Kommer det a$ bullra och låta? 

Svar: Ja, det kommer a  förekomma buller och det kan i viss mån höras in i närliggande lägenheter. 

Med det sagt kommer själva betongavverkningen i största mån a  genomföras via va enbilning som 

är en mycket mer skonsam form av betongavverkning. Det kommer alltså inte a  vara samma 

påtagliga mullrande stomljud som blir vid maskinell betongavverkning med slag (likt 

bilningshammare). Mullrande stomljud kan ändå �dvis förekomma vid arbeten som inte kan lösas på 

annat sä . Bullrande arbeten kommer endast a  u,öras vardagar mellan kl 08.00 och 17.00.

� Kommer arbeten a$ generera lukter?

Svar: Ja, det kommer emellanåt a  avges lukter och avgaser från våra entreprenadmaskiner. När vi 

kommer a  asfaltera så kommer vi försöka a  driva undan avgaser och ångor med evakueringsfläkt.

� Kommer det ligga byggmaterial överallt och upplevas som stökigt under entreprenaden?

Svar: Nej, däremot kommer vi a  ha en del rivningsmaterial som kommer a  hanteras inom våra 

avspärrningar utanför respek�ve garage. 
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� Behöver vi som boende göra något ?

Svar: Vissa boende i husen kommer a  kontaktas av föreningen och oss angående e  snabbt �llträde 

�ll lägenheten. Sy:et med de a är a  säkerställa a  vissa bärande väggar ser ut som på ritning. Mer 

informa�on kommer �ll de som berörs.

I övrigt tackar vi för er förståelse och hoppas a  ni kommer ha en posi�v upplevelse av oss som 

entreprenör under omständigheterna.

Om ni har y erligare frågor så går det bra a  ställa dessa �ll vår e-postadress:

terrassen@storstadens.com 

Frågor och svar kommer a  publiceras av styrelsen på Terrassens hemsida. 

Allmän informaon och riktlinjer inför entreprenaden

Etapper

Entreprenadarbetena är indelade i etapper enligt följande: 

Etapp: Berörda hus/garage:

Etapp 1: Hus 2 + 8

Etapp 2: Hus 6

Etapp 3: Hus 4 + 10

Etapp 4: Hus 1

Tömning samt llträden ll garage

Observera a  dessa �der är preliminära och a  exakta datum kommer a  kommuniceras närmare inpå starten

av arbetena.

Garage: Preliminär tömning av garagen: Preliminärt llträde garage:

Hus 2 + 8 2022-04-01 2022-09-30

Storstadens kommer, senast två veckor innan tömning respek�ve �llträde, för respek�ve garage a  

kommunicera fastlagda datum.

Arbetsder och semestrar:

Arbetena kommer a  bedrivas vardagar måndag-fredag från kl. 07.00-18.00. 

Bullrande arbeten kommer endast u,öras mellan kl. 08.00-17.00.

Eventuella helgarbeten kan komma a  genomföras dock först e:er godkännande från Brf. Terrassens styrelse.

Storstadens Entreprenad AB kommer under entreprenaden a  ha semesterstängt enligt följande �der:

2022-07-11 – 2022-07-31
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Platschef och etablering

Vår platschef som kommer a  sköta arbetena på plats heter Timothy Snyder. 

Personalutrymmena som vi kommer a  ny ja återfinns på gaveln vid hus 6 (gamla föreningslokalen).

Löpande informaon

Storstadens kommer löpande under entreprenaden a  delge informa�on om framdri: i projektet. 

Följande kommer a  rapporteras:

� Status för projektet samt u,örda arbetsmoment

� Tider

� Övrig informa�on

Informa�on kommer löpande a  delas ut �ll varje medlems brevlåda. Informa�onen kommer även a  

publiceras på HSB Terrassens hemsida.

Bästa hälsningar,

Victor Jansson

Storstadens Entreprenad AB
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