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FASTIGHET 
 
FÖNSTER 
Etapp 2 av fönsterbytet fortlöper 
enligt plan och kommer att vara 
avklarat inom några veckor. Det är 
viktigt att alla kvarvarande 
lägenheter lämnar tillträde för 
fönsterbytet enligt aviseringen av 
SBS . Därefter kommer 
slutbesiktning att ske. Innan 
slutbesikningen gernomförs är det 
viktigt att kontakta SBS om något 
problem har uppstått med de nya 
fönstren.  
För frågor kring detta, kontakta 
SBS:s platschef Jerry Öster.  
Plats Ormingeringen 72 övre plan.  
 
BALKONGER 
Stämman beslutade att Balcos 
kassettsystem är det alternativ som 
föreningen ska satsa på. Nu fortsätter 
arbetet tillsammans med SBS och 
Balco för att få projektet godkänt 
hos Nacka kommun.  
 
Det har kommit styrelsens 
kännedom att företaget Nordisk 
Profilinglasning kontaktar boende 
för att komma på besök och 
diskutera lösningar på 
balkonginglasningar. 
 
 

 
 
 
 
Inga enskilda inglasningar av 
balkonger kommer att göras. 
Inglasningarna ingår i 
totalentreprenaden för 
balkongbytet. 
 
 
OVK UNDER TIDSPRESS 
Föreningen har efter samtal med 
kommunen fått uppskov på den 
obligatoriska ventilationskontrollen 
tills dess att installationen av 
föreningens nya fönster är avklarad.  
 
När OVK:n ska genomföras är det 
därför av extra vikt att tillträde 
till samtliga lägenheter ges vid det 
aviserade tillfället. Detta för att 
föreningen ska slippa extra 
avgifter för nekat tillträde.  
 
Avisering kommer att ske i god tid 
innan arbetet påbörjas. 
 
  

 
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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STAMBYTE 
Som tidigare informerats om på 
höstens informationsmöte så 
kommer stambyte av köksstam 
behöva genomföras i samtliga hus. 
Detta då endast badrums-stammen 
byttes vid stambytet -94/-95. En plan 
gällande kommande stambyte 
presenteras under våren 2020.  
 
INFORMATIONSTAVLOR 
Den 1 oktober monterades de gamla 
informationstavlorna ner i 
föreningens portar. Hädanefter 
kommer de digitala tavlorna att stå 
för all information. Vänd er till 
Kund och Medlemsservice på HSB 
vid frågor eller felanmälan av dessa. 
Kontaktuppgifter finner ni längst ner 
i detta infobrev. 
 

MARK 
 
MARKFÖRSÄLJNING 
Stämman beslutade att lägsta priset 
för markförsäljningen inte får 
understiga 55 miljoner kronor. 
Styrelsen kommer nu att försöka 
omförhandla avsiktsförklaringen 
med entreprenören som föreningen 
tidigare i år skrivit LOI med.  
 
 
 
 

 
PARKERING 
Inom kort är den nya parkeringen 
längs Ormingeringen färdigställd. 
De som idag hyr plats på 
parkeringsdäcket över garaget 
kommer att erbjudas platser på den 
nya parkeringen. Därefter erbjuds de 
som står i kö för reserverad plats 
enligt turordning i kölistan.  
Månadsavgiften för reserverade 
platser med el på den nya 
parkeringen är ännu inte fastställd. 
För elbilar kommer  även en 
schablonmässig el-avgift tas ut 
utöver den fasta månadsavgiften, 
beroende på förbrukning.  
 
För att ställa sig i kö till reserverad 
plats, mejla namn samt det 
tre-siffriga lägenhetsnummer till 
frida.tagt@agaten.se.  
 
På den nya parkeringen kommer det 
även att finnas ytterligare platser för 
MC. Det har även fästs en ny låsögla 
på den befintliga MC parkeringen 
vid cykellängan, som redan nu är 
färdig att användas.  
 
Utöver den nya parkeringen kommer 
även fler oreserverade/reserverade 
parkeringsplatser utan el att anläggas 
utanför Ormingeringen 72. I väntan 
på de nya p-platserna vid 72an så 
hänvisar vi till anvisade platser på 
gårdarna under pågående arbete.  
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GARAGET 
Föreningen har påbörjat arbetet för 
att riva garaget. Detta för att minska 
de kostnader som garaget åsamkar 
föreningen men även för att kunna 
påbörja kommande projekt så snart 
som möjligt, då delar av ytan 
kommer att nyttjas av det kommande 
balkongprojektet.  
 
SOPSTATIONER 
En kasun utanför Ormingeringen 71 
för restavfall kommer att stängas ner 
och anpassas för 
pappersförpackningar. I och med 
detta kommer det snart finnas 
möjlighet att sortera 
pappersförpackningar utanför 71an 
utöver redan befintliga kassuner för 
restavfall. Vi vill även påminna om 
vikten av att skära ner större 
kartonger samt platta till 
pappersförpackningar innan de 
slängs i kasunerna. 
 
I översikten av föreningens avtal 
med markentreprenören så har vi 
lagt till städning runt våra två 
sopstationer. Vi ber er fortsatt att ta 
vara på de sopor som slängs och ser 
till att de kommer ner i avsedd 
kasun. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Föreningen har fortsatt problem med 
att plastpåsar slängs i kassuner 
avsedda för matavfall. I dessa 
kassuner skall enbart matavfall 
slängas i avsedda papp påsar. Detta 
för att minimera otrevlig lukt och 
flugor. Papperspåsar skall ej heller 
slängas instängda i plastpåsar utan 
vänligen ta ur dem ur plastpåsarna 
innan de slängs i kasunerna för 
matavfall. Påsar för matavfall går att 
hämta i grovsophuset under följande 
öppettider:  
Onsdagar 18:00 - 20:00 samt  
första söndagen i månaden 14:00 - 
15:00 
 

INFÖR VINTERN 
Inför vintern har föreningen gjort en 
omförhandling av avtalet med AFF. 
Detta för att säkerställa bästa 
möjliga leverans av entreprenören 
efter de nya förutsättningar som 
tillkommit samt förra årets klagomål 
från föreningens medlemmar. 
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PLANTERING VID 
PARKERINGAR 
Föreningens markentreprenör IOT 
har blivit uppköpt och ingår numera 
i Habitek. Under hösten kommer vi 
att kommer prioritera planteringarna 
vid den nya parkeringen ut mot 
Ormingeringen. Häckar kommer att 
planteras strategiskt så att lägenheter 
på nedre botten ska få extra skydd 
mot ljus och insyn. 
 
Det kommer även att planteras 
blommande buskar, träd och mycket 
lökväxter. 
Vid slänten nedanför sopkassunerna 
kommer det planteras körsbärsträd 
och marktäckande växter. 
 
Dessa två områden har högsta 
prioritet. Efter det kommer det att 
ske en hel del uppdateringar och 
förbättringar på flera ställen i vår 
förening. 
 
Vi är tacksamma för synpunkter på 
markarbeten och vår förvaltning för 
att vi tillsammans ska få en trivsam 
boendemiljö. 
 
Markgruppen nås per mejl, via 
mark@agaten.se 

 
 
 
 
 
 

 
HÖSTSTÄDNING 
Med anledning av de många och 
stora projekt som föreningen står 
inför kommer ingen gemensam 
städdag att genomföras under 
hösten. Detta på grund av tidsbrist.  
 
Vi ser istället fram emot en härlig 
städdag i vår igen! 

 

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 

 
 

 


