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STAMBYTE 
Stambytet i 79 börjar nu gå mot sitt slut 
och det har flutit på som planerat. Bilder 
på före och efter kommer att läggas ut på 
Agatens hemsida.  
Stambytet är indelat i fyra etapper. Varje 
etapp beräknas till ca 16 veckor.  
 

● Etapp 1, hus 68-69-70-71  
(v.1 2021 – v.16 2021) 
 

● Etapp 2, hus 63-64-67-65  
(v.14 2021 – v.27 2021) 
 

● Semesteruppehåll  
(v.28,29,30) 
 

● Etapp 3, hus 80-81-78-77  
(v.31 2021 – v.47 2021) 
 

● Etapp 4, hus 76-75-74-73  
(v.45 2021 – v.51 2021) 
 

● Juluppehåll  
(v.52-v.1 2022) 
 

● Fortsättning av arbeten etapp 4 
(v.2-5 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från och med mitten av januari kommer 
HagaKök att finnas på plats i OR72 för 
visning och beställning av kök. Ett schema 
för detta kommer att sättas upp i portarna 
innan. Under tiden fram tills dess kommer 
personal från SBS att finnas på plats 
onsdagar mellan 10-14, övrig tid kontaktar 
man Jerry Öster på 
jerry.oster@sbsbetong.se eller besöker 
arbetsboden vid nedre parkeringen för 
visning och beställning av kök. För er som 
vill passa på och bor i tvåor och treor så 
går det också bra att beställa kök av Haga 
med 20% rabatt samt vitvaror från Elon 
med 10 års garanti, även rot avdrag för de 
arbeten som beställs genom SBS.  
 

RENOVERING I TRAPPHUS 
I samband med stambytet är beslut taget 
att renovera trapphusen samtidigt. Detta 
för att det är ligger i underhållsplanen för 
åtgärd 2023, styrelsen valde att göra detta 
nu då det känns som vi alla medlemmar 
skulle behöva lite lugn å ro efter dessa år 
med renoveringar. Väggar, tak och hissar 
kommer att målas om, golven får en ny 
matta. Postboxar kommer att sättas upp i 
entrén i likhet med grann föreningarna. 
Föreningen har kunnat skjuta upp 
installationen under flera års tid men är 
nu tvungna att följa gängse regler från 
PostNord.  
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BALKONGER 
Balco har den senaste tiden varit runt och 
åtgärdad fotsteg på balkong taken. Tyvärr 
räcker det inte med en tvätt så detta 
arbete kommer att fortsätta i vår. 
Felaktigheter runt balkongerna som 
meddelats till vår förvaltare ska nu vara 
åtgärdade. Om ni har några frågor runt 
detta var vänlig att kontakta Jerry Öster på 
mail jerry.oster@sbsbetong.se eller besök 
honom i byggboden nere vid gamla 
garagen. 
 
Felanmälningar för fönster och balkonger  
Felanmälningar för fönster och balkonger 
kommer att samlas ihop och åtgärdas 
eftersom. Detta gäller dock ej akuta 
problem såsom fönster och balkongdörrar 
eller fönster på balkongen som ej går att 
stänga.  
 
Styrelsen är medveten om att det på vissa 
balkonger har regnat in på de översta 
balkongerna. Felsökning pågår. 

 
PARKERING 
Nu är det dags att uppdatera p-tillstånden 
inför 2021. I år kommer vi att dela ut alla 
p-tillstånd i brevlådan. De reserverade 
p-tillstånden kommer att delas ut lite 
tidigare än de oreserverade. 
 Alla kommer naturligtvis att få dem innan 
årsskiftet. Som vanligt när det gäller 
oreserverade parkeringstillstånd är dessa i 
mån av plats. Alltså dessa ger inte en 
garanterad parkeringsplats.  
 
För mer information läs på hemsidan 
under fliken parkering, eller i infotavlorna i 
entren. 
 

NYA PARKERINGAR 
12 nya reserverade p-platser utan el 
kommer att färdigställas under december 
2020. Parkeringarna är placerade 
mittemot OR72. Samtliga platser är idag 
redan uthyrda. 
 

DIGITAL KÖHANTERING 
Från och med 1:a januari 2021 kommer 
HSB att ta över köhanteringen för förråd 
och bilparkering.  
 
För mer information, se föreningens 
hemsida under Digital Köhantering 
 

ERSÄTTNING FÖR TIDIGARE   
BALKONGINGLASNING 
Flera frågor har kommit kring den tidigare 
utlovade ersättningen för de personer 
som betalat för egen balkonginglasning 
alternativt om man flyttade in i en 
lägenhet som hade en inglasning sedan 
tidigare. Styrelsen inväntar budgeten från 
HSB. Innan dess har styrelsen tyvärr inga 
nyheter.  
 

DÄCKSTÖLD 
Natten till den första december fick en 
medlem sina bildäck stulna. Vi ber er hålla 
lite extra utkik.  
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SLARV VID SOPKASSUNER 
I det fall en sopkassun är full eller på 
annat sätt inte fungerar är ett korrekt 
beteende att ta med sig sina sopor hem 
och meddela styrelsen om kassunen i 
fråga. Fel sätt är att lägga sina sopor 
bredvid en kassun och låta någon annan 
plocka upp efter dig.  

 
LOGOTYP 
Styrelsen har i samband med att 
föreningen blivit nominerad till ROT priset, 
tagit hjälp av Vida Arkitektbyrå, för att ta 
fram en logotyp som kan representera 
föreningen utåt. Som inspiration har man 
utgått från situationsplanen från 1964 
se bild 1.  Vidare har man “lyft ut” 
föreningens hus och befintliga positioner, 
se bild 2. 
 
I ett sista moment lägger man till 
föreningens igenkännande färg och namn. 
Se bild 3 & 4. Styrelsen hoppas att ni 
medlemmar gillar den lika mycket som vi i 
styrelsen gör! Logotypen kommer att göra 
smygpremiär strax. 
 

 
GOD JUL 

2020 har inte blivit som vi hade hoppats 
på. En pandemi som har fått hela världen 
att distansera sig från varandra, även 
familj och nära vänner.  
 
Trots detta hoppas styrelsen på att våra 
medlemmar lyckas hitta några ljuspunkter 
i vardagen och att alla får en fin jul. 
 
Varma hälsningar 
Styrelsen 
 

 

 
Bild1. Situationsplan 1964 
 

 
Bild 2. Agaten 
 

 
Bild 3 & 4. Logotypen 

 

 
 
 

 


