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AVGIFTSHÖJNING  
I enlighet med det material som presenterades på informationskvällen som 
genomfördes i oktober 2018, kommer föreningen bli tvungna att höja 
månadsavgiften med 3% med start den 1/1 2019. Detta med anledning av alla 
projekt föreningen står inför, såsom nya fönster, ny parkering längs 
Ormingeringen samt den största posten som blir nya balkonger. 
 

BALKONGER 
Kortfattad lägesuppdatering: 
Konstruktörerna jobbar för fullt med att ta fram nya ritningar på balkongerna 
som kommer att få samma storlek som tidigare men i en betydligt kraftigare 
dimension. Så fort detta är klart kommer föreningen göra en ny upphandling av 
balkonger. HSB betongkonsult kommer att sköta upphandlingen och vara 
projektledare tills dess att arbetet har slutförts. 
 

NY PARKERING 
JLS Constructions AB vann upphandlingen för föreningens nya parkering längs 
Ormingeringen. Arbetet kommer att starta runt årsskiftet. Berörda hus kommer 
att aviseras innan arbetet startas. Se medföljande bild på den blivande 
parkeringen. 
 
Parkeringen kommer till en början att innehålla 4st laddstolpar för elbilar och 
resterande platser kommer att vara med elstolpe för antingen hybridbilar eller 
motorvärmare. Samtliga 48 platser kommer att vara förhyrda platser som kräver 
reserverat tillstånd samt hyresavtal. I likhet med de platser som är förhyrda idag 
kommer de nya platserna att betalas via en fast månadsavgift.  
 
Den nuvarande kön kommer att vara aktuell även för de nya platserna och för att 
ställa sig i kön kontaktar man styrelsen via parkering@agaten.se 
Månadsavgiften kommer att presenteras under våren för den nya parkeringen. 
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SOPOR 
Arbetet fortsätter med kasunerna som kommer att slutföras inom kort. 
Styrelsen kommer att anordna en provkväll att slänga sopor och samtidigt bjuda 
på lite glögg. Boende kommer att aviseras en månad innan systemet tas i bruk. 
 
FÖNSTER 
SBS AB vann upphandlingen av föreningens nya fönster och styrelsen har nu 
skrivit kontrakt på beställning. Fönster kommer att monteras i en provlägenhet 
för att bli utvärderad innan arbetet fortsätter med resterande fönster.  
 
Även här är står HSB konsult som projektledare tills dess att arbetet är slutfört. 
Det har även tagits hänsyn gällande fönster val med tanke på problemen andra 
föreningar haft i området som bytt ut det gamla fönstrena mot nya. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 
 
 
 

 

 

   
  

 


