
 

 
 

  
 

INFORMATION
FASTIGHET 

STAMBYTE 
Föreningen har haft problem med 
tillträde till flera lägenheter under 
stambytet. När arbetet stannar 
utgår en stilleståndsersättning om  
50 000 kr per dag som föreningen 
måste betala till entreprenören. För 
att undvika merkostnader som 
drabbar alla medlemmar negativt 
är det av yttersta vikt att 
lägenheten är tillgänglig under 
aviserad period. För den som inte 
lämnar tillträde till sin lägenhet kan 
det leda till att föreningen begär 
tvångsförsäljning av lägenheten 
genom Kronofogden. 
Stambytet fortsätter enligt plan 
och är nu inne i etapp 3, 
semestertider för arbete är vecka 
28 till 30. Arbetet påbörjas vecka 
31 i hus osv, 
håll utkik efter anvisningarna. Då vi 
redan nu vet att pga Corona så 
har material bristen tilltagit i alla 
branscher även för föreningens 
stambyte. För tillfället är det bara 
handtag till köken som är restade 
men även material såsom rör 
kopplingar mm. I dagsläget har vi i 
reserv för två hus till men vi 
kommer att meddela om det 
kommer att ske någon ändring i 
tidsplanen i god tid. Som alla vet  

 
så har Corona sett till att det är 
materialbrist i de flesta branscher. 
Det kan även hända att vi i 
stambyte får problem med 
materialbrist men inget av 
föreningens hus kommer att 
påbörjas utan att det finns 
material att återställa dessa.  
 

TAK OCH KATTVINDAR 
Föreningen kommer att göra en 
statusbesiktning av föreningens tak 
o h vindar samt inspektera 
bärjärnen som håller föreningens 
fasader. Detta efter att flertalet 
små vattenskador uppstått. Vi har 
även några bärjärn som rostat och 
behöver åtgärd. Nynästak har varit 
på plats och besiktigat, vi inväntar 
deras rapport för att kunna 
åtgärda bristerna på bästa sätt.  
 

BESIKTNING FÖNSTER 

Garanti besiktning av fönster 
kommer att ske i slutet av augusti. 
Tack alla ni som anmält era fel 
inför detta. Avisering gällande 
detta kommer att sättas upp i 
portarna där stickprov kommer att 
göras. 
 

 



 

  
 

FELANMÄLAN FÖNSTER 
HSBs felanmälan tar över 
anmälningarna gällande fönster 
och balkongdörrar. Där anmäls fel 
såsom tröga dörrar, 
funktioner som inte fungerar som 
det ska i konstruktionen. Även 
läckage mm ska anmälas till HSB 
som vanligt.  
 

FELANMÄLAN 
INGLASNINGAR 

Felanmälningar för inglasning mm 
ska anmälas genom formulär som 
återfinns på föreningens hemsida. 
Därefter kontaktas man av Balco 
AB serviceavdelning för tid av 
åtgärd. Balco kommer att åtgärda 
de sista Anmärkningarna vecka 27 
som medlemmarna har skickat in 
om i enkäten. Framåt görs 
felanmälningar till Mikael Lundblad 
som har hand om Balcos 
serviceavdelning, kontaktuppgifter 
nedan. Enkäten för felanmälan 
finns på föreningens hemsida  

Email: Mikael.lundblad@balco.se 
Tel: 073-412 87 29  

VATTEN 

Vi har fått rapporter från 
medlemmar om att det tar längre 
tid att få kallvatten än innan 
stambytet. Detta beror inte på 
stambytet utan en trycksatt 
cirkulationspump för vattnet. 
Denna kommer att bytas ut. 
 
 

IMD INSTALLTION 
Föreningen håller på att installera 
nya IMD (individuell mätning och 
debitering) mätare för el och varm 
vatten. Befintliga mätare för elen 
har börjat haverera och är 
uttjänta. IMD mätning är något 
som krävs av oss som 
fastighetsägare. I samband med 
stambytet förbereds för installation 
av nya mätare. Det kommer finnas 
möjlighet att köpa ett nytt elskåp 
med automatsäkringar och 
integrerad IMD mätare, annars 
montera den nya elmätaren 
bredvid befintligt elskåp. alternativt 
kan man få en separat mätare vid 
sidan om det gamla proppskåpet 
kostnadsfritt. 
 

ERBJUDANDE FRÅN SBS 
 I samband med stambytet har en 
underentreprenör valt att lämna 
pris på vad det skulle kosta att 
jorda en lägenhet. Önskar du som 
medlem tråda om/installera 
jordade uttag i din lägenhet har 
du som bor i 2:a och en 3:a 
möjlighet att göra detta. I priset 
ingår även en ny elcentral. 
Beställning görs till Leif Domberg 
eller efter vecka 31 i 72:an under 
onsdagar 10-14.00 
 
Kontakt Leif Domberg: 
Email: leif.domberg@sbsbetong.se 

LGH PRIS (ink moms) 
2:or 37 500 kr 
3:or 43 750 kr 
Endast ny elcentral 16 250 



 

  
 

MARK 

UPPDATERING GRILLKÅTA 
Hela världen upplever för 
närvarande ökad efterfrågan på 
råvaror som trä, metall och glas 
som en effekt av COVID-19. Både 
svenska och utländska aktörer har 
utmaningar med att skaffa 
tillräckligt med material, vilket 
tyvärr också gäller vår leverantör. 
Detta innebär att vi får en något 
längre leveranstid av grillkåtan än 
ursprungligen tänkt. Vi ber om 
ursäkt för förseningen. 
 

MARKFÖRSÄLJNING 

Vi hoppas inom kort att 
detaljplanen startar med Nacka 
kommun, SPG, Vida arkitektkontor 
samt föreningen. Det är inte förrän 
samrådet skett med kommunen 
som föreningen erhåller sin slutliga 
likvid av försäljningen. Marken är 
renad och klar inför försäljningen 
och styckningen ligger inne hos 
lantmäteriet.  

 
PARKERING 

PARKERINGAR 

Främsta anledningen till att det 
finns färre parkeringsplatser är att 
medlemmar under en stämma 
röstade ja till att sälja en del av 
föreningens mark. Föreningen har 
alltså mindre mark än tidigare.  

Styrelsen har sedan försäljningen 

försökt göra om den marken som 
är lämplig för parkering till 
parkeringsplatser. Det finns inte 
möjlighet att prioritera 
oreserverade platser. Ett 
oreserverat p-tillstånd garanterar 
inte en ledig p-plats. Tillgången till 
de oreserverade platserna på 
grusplanen  

(som inte är Agatens mark längre) 
kommer fasas ut och det är högst 
troligt att 2021 är det sista hela 
året vi kan nyttja den marken. 

 
Ett par anledningar, som vi  har 
hört från medlemmar, till att man 
väljer att inte anmäla intresse till en 
av de tillgängliga reserverade 
platserna är att man vill nyttja sitt 
oreserverade tillstånd så länge det 
gäller (dvs jan-dec 2021) då 
Agaten inte betalar tillbaka 
pengar för tillstånd.  
 
Att tänkta på för er som har betalt 
1500kr för ett oreserverat tillstånd 
är att det blir endast en kostnad 
på 214kr/månad om det använts 
för jan-juli. För er som betalt 2000kr 
för ett tillstånd blir det endast 
286kr/månad om det använts för 
jan-juli. Vill ni ha en garanterad 
plats för 320kr/månad (utan el) 
eller 500 kr/månad (med el) så har 
ni en unik möjlighet att skaffa er en 
sådan nu.  
 
En annan anledning vi hört från 
medlemmar är att man är orolig 
att parkeringen ska försvinna om 2 



 

  
 

år. Det finns inte någon nuvarande 
plan att ta bort dessa platser som 
vi nu investerat i renovering för.  
 
Att/om HSB tar lång tid på sig att 
svara på parkeringsfrågor är 
olyckligt men tyvärr utanför 
styrelsens kontroll. HSB är väl 
medvetna om att vi har en tjänst 
hos dem där medlemmar främst 
ombedes gå in i HSB 
portalen/Mina sidor/Min 
bostad/Mina köer och anmäla 
intresse för plats men behöver man 
hjälp så har styrelsen varit tydliga 

med att hjälp måste fås då detta 
är ett nytt system för Agaten.  
 

ÖVRIGT 
Vi väntar fortfarande på att få en 
sista del av räcke mellan några av 
de nya platserna så vi kan sätta 
upp ordentliga p-platsnummer 
och förstås ett staket längst bort 
mot skogen där i dag temporära 
avskiljare står utställda. 
Entreprenören som ska utföra 
arbetet har lovat att vi står på tur 
så förhoppningsvis blir allt klart 
inom kort.

 


