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FASTIGHET 
 
ELBLECK I LÄGENHETENS 
ELSKÅP 
De kostnader som blir vid översynen av 
lägenhetens elskåp är kostnader som 
lägenhetsinnehavaren själv står för. 
Mer information om detta finner ni i det 
informationsbrev som delats ut till alla 
medlemmar i oktober, om vilket ansvar 
man har i att bo i en bostadsrätt. Vid 
frågor vänligen kontakta HSB Kund- 
och Medlemsservice. 
 
OVK 
Arbetet med OVKn fortsätter med de 
lägenheter som DQ Vent inte kunnat 
komma in i för kontrollmätning och 
rengöring. Kvarvarande lägenheter 
kommer att aviseras en andra gång 
under januari. För den medlem som inte 
öppnar efter en andra avisering kommer 
denne att debiteras för icke slutförd 
kontroll. 
 
Föreningen är under stor tidspress med 
OVKn då föreningen fått ett tillfälligt 
uppskov mot löfte att bli klara under 
januari månad.  
 
 
 
 
 
 

Efter avslutad OVK finns mycket jobb 
kvar att göra, detta efter att det 
framkommit att föreningens takfläktar 
är feldimensionerade och felmonterade.  
 
BALKONGER 
Föreningen har nu fått ett godkänt 
bygglov för byggbaracker som krävs 
för att påbörja arbetet med byte av 
balkonger. Arbetet med balkonger är 
planerat att påbörjas när rivning av 
garaget är slutfört i början av året 2020. 
 
Styrelsen har förhandlat med 
leverantören så att persienner kommer 
att ingå i inglasningen av balkongerna. 
 
BESIKTNING SKYDDSRUM 
Under året så har föreningen genomfört 
en genomgång och uppdatering av 
skyddsrummen. Denna är nu 
genomförd och efterföljande besiktning 
är godkänd. Detta arbete har 
genomförts i förberedande syfte då 
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap) genomför besiktningar 
av samtliga skyddsrum i Sverige. 
 
 
 
  

 
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 
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BOSTADSRÄTTSTILLÄGG 
Som tidigare informerats om har Trygg 
Hansa beslutat att chockhöja 
föreningens försäkringspremie för 2020 
med 100%, tagit bort 
bostadsrättstillägget samt höjt 
självrisken från ett halvt prisbasbelopp 
till ett prisbasbelopp (47 300kr). Detta 
på grund av de många vattenskador 
föreningen drabbats av den senaste 
tiden. 
 
Med anledning av detta måste alla 
medlemmar ha tecknat ett eget 
bostadsrättstillägg i sin egen 
hemförsäkring innan den 31 december 
2019 då nuvarande premie går ut. 
 
Till alla medlemmar i Agaten som är 
innehavare av en bostadsrätt. Ni 
måste se till att ha en tillhörande 
hemförsäkring och även se till att 
bostadsrättstillägget ingår i denna. 
  
Styrelsen begärde in offerter från andra 
bolag i ett försök att se över för ett 
annat försäkringsbolag men med den 
korta tidsfristen har något byte inte 
kunnat ske i tid. Arbetet med att se över 
försäkring kommer fortsätta under 
2020. 
 
Separat information gällande 
bostadsrättstillägget har delats ut till 
alla medlemmar vid 2 tillfällen, 
informationen finns även på 
föreningens hemsida samt 
informationsskyltarna.  

MARK 
 
BALKONGER 
Under vecka 3 infaller projektstart för 
arbetet med de nya balkongerna att 
påbörjas. Byggbodarna levereras inom 
kort samt att maskinerna kommer på 
plats. Alla lägenheter kommer att 
aviseras från SBS med start denna 
vecka. 
 
Entreprenören har valt att följa samma 
turordning för husen som under 
fönsterbytet. 
 
En tillfällig parkering kommer att 
anläggas där garaget tidigare stod då vi 
inte kommer kunna ha fordon 
parkerade kring husen under arbetet. 
Då vi kommer behålla balkongpelarna 
kommer dessa att fräschas upp med 
hjälp av blästring och ny färg. 
 
PARKERING 
Arbetet med rivningen av garaget 
fortlöper enligt planerna. Så snart 
projektet är klart påbörjas arbetet med 
att anlägga nya parkeringsplatser vid 
Ormingeringen 72. Dessa platser ska 
vara reserverade platser utan elstolpe. 
Mer information kommer så snart som 
möjligt, samt att vi kommer informera 
om när man kan anmäla intresse/ställa 
sig i kö för en sådan plats. 
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Nu när många parkerar på gårdarna är 
det viktigt att komma ihåg att man inte 
får parkera så att väg för 
utryckningsfordon blockeras. Fordon 
som står olämpligt parkerade riskerar 
att få kontrollavgift utfärdad av 
föreningens parkeringsbolag. 
 
Vi vill även påminna om att platserna 
på den nya parkeringen längs 
Ormingeringen samtliga är reserverade 
platser och alltså kräver att man har ett 
giltigt avtal. Önskar man en plats på 
denna parkering, skicka ett mejl till 
frida.tagt@agaten.se med namn, 
lägenhetsnummer samt 
kontaktuppgifter. 
 
 
ANPASSNING ÖPPETTIDER PÅ 
GROVSOPHUS 
Som förberedelse inför stängningen av 
föreningens grovsophus kommer 
öppettiderna att anpassas. Från 
årsskiftet kommer det vara öppet enligt 
nedan tider 
Onsdagar jämna veckor 18:00 - 
20:00 
Första söndagen varje månad 14:00 - 
15:00 
 
Den framtida stängning beror på att 
huset står på den mark som berörs av 
föreningens kommande 
markförsäljning. Styrelsen ser även 
över hur grovsopor skall hanteras efter 
försäljning av marken har genomförts. 
 

 
 
KASSUNER 
Sedan 15 december så finns nu en 
behållare för pappersförpackningar 
igång utanför Ormingeringen 71. 
 
Vi vill påminna om vikten av att inte 
ställa sopor på plattorna runt 
kassunerna när de är fulla.  Det kan 
leda till att tömning av kasunerna inte 
genomförs. Detta eftersom företaget 
som sköter tömning inte är skyldiga att 
plocka upp sopor.  
Föreningen har idag 4st behållare för 
restavfall (hushållssopor), 3st för 
pappersförpackningar, 2st för 
matavfall, 2st för tidningar, 1st för 
metall, 1st för glas och 1st för plast. 
Mer information om sortering finns på 
föreningens hemsida. 
 
Uppmärksammas det att en kassun är 
full vänligen kontakta 
styrelsen@agaten.se och informera om 
detta så att styrelsen kan beställa en 
extra tömning. Styrelsen arbetar 
kontinuerligt med att se över schemat 
för tömning och det uppskattas därför 
om information når styrelsen för allas 
trevnad. 
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ÖVRIG 
INFORMATION 
 
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 skriver du 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 
I januari kommer styrelsen finnas på 
plats i Ormingeringen 72 den 14 januari 
istället för 13 januari som är andra 
måndagen i månaden. 
Är ni intresserade av att träffa styrelsen 
eller fråga något  
är ni välkomna 14 januari mellan 18:00 
till 18:30. 
 
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 

 


