
 
Föreningsmeddelande 2019-6 2019-09-02 
BRF Träklotsen 
 
Hej! Här kommer viktig information, flera nyheter finns. 
 
HÖSTDAG lördag 21 september 2019 kl 11:00 - nu med jobblunch! 
Vi hjälps åt med att slipa och grundmåla gungorna, rensa cyklar och få en enklare ordning i 
cykelförråden, snygga till utomhus, torka av hissar, grovdammsuga elnischerna och om 
möjligt laga gallret i portiken. 
Alla som hjälper till får en trevlig lunch som tack för god insats. Jenie är matansvarig, och vi 
använder en del av den summa vi anslagit för medlemsvård.  
Anmäl dig till traklotsen@gmail.com och tala om att du önskar äta, och meddela om det är 
något du inte kan äta. 
Gungorna kommer att målas med kulör vid ett senare tillfälle, även grinden slipas och målas 
andra dagar. 
 
Cykelrensning 
Cykelförråden skall tömmas före 21 september kl 10. Se till att din cykel är namnad. 
Cyklar som ingen känns vid kommer att ställas i cykelförråd port 15 källarplan, under sex 
månader. Därefter lämnas cyklar som ingen gjort anspråk på vidare till polisens hittegods. Vi 
aviserar i postbox om rensningen. 
 
Det är dags för rengöring av plåt runt fönster samt balkongplåt! 
Vid fastighetsbesiktningen i juni såg förvaltaren att det är dags att göra rent vår plåt, vissa 
balkonger har redan så mycket påväxt att vi inte bör vänta till i vår. Det kostar cirka  
150 000 kr att anlita en firma som vid utförandet behöver skylift, två personal, försäkringar 
etc. Därför har styrelsen beslutat att köpa in utrustning som vi boende kan hantera. Vi 
skickar ut information separat. 
 
Betongen 
Arbetet löper på. Pelarna får dock torka längre tid än tänkt (till torkgrad “bro”). Vi meddelar i 
god tid när det är möjligt att åter parkera i garaget, preliminärt i mitten av november.  
Det finns ett krav från myndighet, och det är att vi måste ordna brandtätningen som är 
bristfällig sedan 1991. Det kostar 81 000 kr. Vi får inte använda garaget utan att tätning är 
gjord.  
 
Lekplatsbesiktning 
Det fanns ett antal stora fel som nu är åtgärdade, utom ett som gäller skeppet där 
besiktningsman och tillverkare har olika uppfattning. Efter reklamation till Kompan och 
diskussion av deras svar gör besiktningsmannen om testet. Vi väntar på en ombesiktning. 
Rökluckor har varit felaktigt tillstängda sedan 1991, och nu har vi åtgärdat felet med en 
ombyggnad (plankstaket).  
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Utomhusarmatur 
Monteras med start 5 september. Lockens och dosornas färg matchas med fasadfärg. 
Smed Contes ger oss 2000kr för samtliga lyktor i demonterat skick. Vi har försökt sälja dem 
via facebooks olika säljgrupper, men det finns inget intresse. Därför är vi glada för smedens 
bud. 
 
Tak 
Skyddsutrustningen på vårt tak lever inte upp till de senaste kraven. RR Tak kommer under 
hösten att montera snörasskydd ovanför valvet. Vi rensar hängrännor, stuprännor, vrider en 
hängränna rätt, slår nya stosar och kollar upp en plåt på taket. 
 
Energioptimering 

1. Styrelsen träffade vår energikonsult i juni, och fick en redovisning av hittills gjort 
arbete och vad som kan vara lämpligt att åtgärda. Kalkyler och offert finns på främst 
mätning av Ampere, IMD (individuell mätning och debitering) av el och vatten. Det är 
långt kvar till bergvärme, men det finns ju annat att göra på vägen dit. 

2. Om två år ska vi med hjälp av Mattias göra en slutrapport till Energimyndigheten som 
redovisar vad vi åstadkommit. 
 

Vattenutkastet invid garaget 
Fastighetsskötare kan ordna avstängning inifrån så att vi slipper lås utvändigt. På det sättet 
förebygger vi de vattenstölder som har förekommit tidigare år. 
 
Urgallring av träd i vår slänt 
Lövhagen tar bort sly, och ordnar en arborist för att diskutera träden. 
Granen står på kommunens mark, och Niklas Eriksson på Sollentuna kommunfastigheter är 
inbokad för möte i september för att göra en första utvärdering. Granen är av en särskild och 
lite unik sort, så vi får se vad kommunen säger. Säkerhet främst. 
 
 
 
Vi hoppas på bra väder hela hösten så att vi får allt gjort på enklaste sätt! 
 
 

Med bästa hälsningar, 

Styrelsen 

 


