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FASTIGHET 
 
OVK 
Den obligatoriska 
ventilationskontrollen som nyligen 
avslutats är inte godkänd. Då 
bristerna måste åtgärdas kommer 
arbetet med föreningens ventilation 
att fortsätta en tid framöver. Vi vill 
be samtliga boende i föreningen att 
ha överseende med eventuella ljud, 
visslande läten samt drag från 
fönstrena. Ingen reglering av detta 
kommer att kunna göras innan 
åtgärderna som krävs för en godkänd 
OVK är genomförda. 
 
DROPPBRICKA 
Efter många vattenskador från bland 
annat diskmaskin, kyl och frys vill vi 
påminna om vikten av ha en 
droppskyddsbricka, även kallad 
skvallerskydd. Droppskyddet leder 
vattnet till framsidan av maskinen 
och gör att man snabbare upptäcker 
läckor och kan undvika vidare skada. 
Vissa försäkringsbolag som 
tillhandahåller hemförsäkring kan 
kräva att man har 
droppskyddsbrickor. Det kan i vissa 
fall även ge en bättre 
försäkringspremie. Har man 
ytterligare frågor kring detta 
rekommenderar vi att ta kontakt med 
sitt försäkringsbolag. 

 
 
 
BALKONGER 
Arbetet med byte av balkonger är nu 
igång. Styrelsen har lyckats förhandla 
till sig så att både gardiner till 
inglasningarna samt en matta som 
täcker balkongplattan kommer att ingå 
till samtliga lägenheter. 
 
I samband med nedmonteringen av 
de första balkongerna har det 
upptäckts att fästena för 
balkongplattorna är i sämre skick än 
väntat. Även pelarna har monterats 
bristfälligt vid infästningar mot tak 
och måste åtgärdas innan rivning 
kan fortsätta enligt plan. Med 
anledning av detta kommer 
plombering av samtliga balkonger 
ske med start under vecka 6. Vi vill 
påminna om att balkongerna inte får 
beträdas under några 
omständigheter.  
 
 
Vi vill även påminna om att tömma 
balkongerna på personliga 
tillhörigheter, om möjligt via 
fönsterna. De balkonginglasning som 
står kvar på balkongen kommer 
entreprenören att ta hand om. 
 
 

  
 
KONTAKT ORG NUMMER SERVICECENTER 
Ormingeringen 72 
132 33 Saltsjö-Boo 
styrelsen@agaten.se 

714000-1970 
 

Tel: 010-442 11 00 
Mail: service.stockholm@hsb.se 

 



BRF AGATEN 

INFORMATIONSBREV FEBRUARI 2020 

MARK 
NYA PARKERINGEN 
Några av de nya reserverade 
platserna med elstolpe är ännu 
outhyrda efter att samtliga som stått i 
kö tillfrågats. Kostnaden för en 
sådan plats är 500:- per månad. 
Hyran för parkeringsplatsen aviseras 
från HSB tillsammans med 
månadsavgiften för bostaden. 
Elstolpen har motorvärmare samt 
laddning för elbil. För elbil 
tillkommer kostnaden för förbrukad 
el utöver hyran för platsen. 
 
Kringliggande föreningar har visat 
intresse för att hyra outnyttjade 
reserverade platser. Föreningens 
parkeringsplatser är skapade och 
avsedda för medlemmar och boende 
i föreningen. Om platserna fortsätter 
vara outhyrda kan styrelsen komma 
att se över möjligheten att hyra ut 
dessa platser externt mot en högre 
månadskostnad för att inte stå utan 
den inkomst till föreningen som 
dessa tillgångar tillför. 
 
NY PARKERINGSFORM 
Inom kort kommer arbetet med den 
nya parkeringen vid Ormingeringen 
72 att påbörjas. Tanken är att en ny 
parkeringsform kommer att införas 
för dessa platser, en reserverad plats 
utan elstolpe. Dessa platser kommer 
att vara hyresobjekt (precis som de 
reserverade platserna med elstolpe 
som redan finns). 
 

 
 
 
En exakt månadskostnad är inte 
fastställd men den beräknas i 
dagsläget bli runt 250:-/månad. 
 
Är man intresserad av en reserverad 
plats på nya parkeringen eller vill 
ställa sig i kön för en reserverad 
plats utan elstolpe mejlar man till 
frida.tagt@agaten.se med namn, 
tresiffrigt lägenhetsnummer, 
husnummer samt kontaktuppgifter. 
 
CYKELFÖRRÅD 
Den röda huslängan uppe vid 
föreningens parkering är ett låst 
cykelförråd, dit endast boende som 
tilldelats plats har behörighet. I detta 
förråd finns idag 114 platser för 
cyklar.  
 
För närvarande är alla platser 
reserverade men under våren 
kommer ett arbete göras för att gå 
igenom alla platser. Vi hoppas 
därmed kunna frigöra plats för nya 
cyklar.  
 
Vill ni ställa er i kö för en plats i 
förrådet mailar ni 
freddie.johansson@agaten.se med 
namn, tresiffrigt lägenhetsnummer, 
husnummer samt kontaktuppgifter. 
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ÖVRIG 
INFORMATION 
 
BOKNING AV 
FÖRENINGSLOKAL OCH 
ÖVERNATTNINGSLÄGENHET 
I föreningen finns en festlokal och 
en övernattningslägenhet som 
medlemmarna kan hyra. Bokning av 
dessa görs sedan april 2019 via 
informationstavlorna i entren, 
hemsidan eller en mobilapp. Mer 
information om bokning finner ni på 
föreningens hemsida. 
 
Vid bokat datum kan man därefter 
komma åt lokalerna med sin tagg till 
porten. Kostnaden för hyrd period 
läggs därefter på efterföljande 
kvartals avi. Vid frågor kring 
uthyrning, inloggningsuppgifter eller 
debitering, kontakta HSB Kund & 
Medlemsservice. 
 
TVÄTTSTUGOR 
Föreningen har 5st tvättstugor och 
2st grovtvätt rum, som ligger i hus 
66 och 72. Bokning av dessa görs 
via informationstavlorna i entren, via 
hemsida eller en mobilapp. 
Hemsidan hittar man enkelt via 
www.agaten.se, under "För dig som 
boende". Inloggningen är densamma 
som används för att boka 
föreningens lokaler. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Har man bokat en tid i tvättstugan 
aktiverar man den genom att öppna 
dörren till den tvättstuga man bokat, 
senast 30 minuter från passets 
starttid. Aktiverar man inte sin 
bokning inom tidsramen avslutas 
bokningen. Därefter kan passen 
bokas av andra som vill boka dessa.  
 
Är tiden innan ledig kan man 
aktivera sin bokning upp till 15 
minuter innan faktiskt starttid. 
Annars får man tillträde till sin 
tvättstuga vid starttiden för 
bokningen.  
 
Vi vill även påminna om att städa 
utrymmena efter användning. Dessa 
är gemensamma utrymmen och för 
allas trevnad så önskar vi att 
tvättstugor lämnas i gott skick. 
Sopborstar finns vid ytterdörren, 
skurhink och mopp finns inne vid 
toaletten och trasor hänger på 
diskhon inne i utrymmena. Saknas 
städmaterial får ni gärna kontakta 
styrelsen så att det kan åtgärdas.  
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MOTIONER TILL 
FÖRENINGSSTÄMMA 
För den som önskar inkomma med en 
motion inför kommande 
föreningsstämma är 29 februari 2020 
sista datum för inlämning.  
 
Skillnad på förslag och motion 
Löpande under året kan medlemmar 
skicka in förslag på olika åtgärder, 
synpunkter och annat till din styrelse i 
bostadsrättsföreningen. Till årsstämman 
däremot skrivs en motion. 

Så här skrivs en motion 

1. Skriv en rubrik som kortfattat 
beskriver vad ärendet handlar 
om. 

2. Skriv vad ärendet handlar om. 
3. Avsluta motionen med att själv 

föreslå ett beslut som du tycker 
att årsstämman ska ta. 

4. Skriv under dokumentet med ditt 
namn. 

5. Skicka eller lämna personligen 
din motion till din styrelse. 

Tänk på att det är styrelsen som tar 
hand om löpande frågor som rör 
förvaltning. 

 

 
 
 
 

 
TRÄFFA STYRELSEN 
Varje månad inför kommande 
styrelsemöte som sker andra måndagen 
i månaden håller Styrelsen öppet hus i 
Ormingeringen 72 mellan 18:00 och 
18:30. Här kan man komma och träffa 
styrelsen eller ställa frågor som man 
kan ha till styrelsen. 
I februari kommer styrelsen finnas på 
plats i Ormingeringen 72 den 17 
februari istället för 10 februari under 
dessa tider. 
 
HEMSIDAN 
Styrelsen vill påminna om 
föreningens hemsida 
www.agaten.se. Här finns viktigt 
information kring pågående projekt, 
samtliga informationsblad samt 
mycket allmän information rörande 
BRF Agaten att finna. Här hittar 
man även kontaktuppgifter till bland 
annat HSB Kund & 
Medlemsservice. 
 
KONTAKT VID FRÅGOR 
Vid frågor kring avgifter, pågående 
projekt samt felanmälningar vänligen 
kontakta HSB Kund- och 
Medlemsservice. 
 
Telefonnr: 010-442 11 00 
Telefontid:  
mån- ons kl. 08-16.30, 
tors kl. 08-18.00  
fre kl. 08-16.30 

E-post: service.stockholm@hsb.se 

 

http://www.agaten.se/
mailto:service.stockholm@hsb.se

