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Information från Styrelsen 

 

Våra krav på Vasallen 

Den 16 maj skickades kravbrevet från våra jurister till Vasallens ombud med begäran om svar senast den 7 

juni.  Ett svar kom den 3dje juli. Vasallen bestrider det mesta. 

Plåtslagare har, med skylift, de senaste veckorna avslutat det så kallade takavrinningsprojektet i den 

omfattning som Vasallen anser sig ha ansvar för. Man har utelämnat den avvattning som inte direkt mynnar 

ovanför balkonger vilket inte stämmer med den tidigare redovisade projektbeskrivningen. Det har påtalats för 

Vasallen.  

Vasallen har under året utfört åtgärder i undercentralen för husets värmesystem, men fortfarande är inte 

installationen komplett. Bland annat saknas elförsörjning till el-patroner till två av ackumulatortankarna. Det 

har också påtalats för Vasallen. El-patronerna är viktiga för legionellabekämpningen.  

En av punkterna som tagits upp bland kraven på Vasallen gäller skador i fasaden. Förra sommaren upptäcktes 

ju bland annat att en bit av fasaden mot Brandstationen hade lossnat och ramlat ned. De senaste veckorna har 

vi gjort en översiktlig granskning av fasaden och fotografier har tagits. Det visar sig att sprickor förekommer i 

rätt stor omfattning. Vasallen har informerats. 

 

Port 16 – Projektet 

Projektet har legat i malpåse p.g.a. oklarheter dels i tvisten med Vasallen och dels om vad som ska ske med 

Brandstationen och även bildandet av en samfällighet för Treuddsvägen. Läget är något klarare idag eftersom 

bygglov beviljats för såväl Brandstationen som Markan. Frågan om att bilda en samfällighet för Treuddsvägen, 

som ligger hos Lantmäteriet, har därför aktiverats. Blivande intressenter är förutom vår förening även 

Ekbacken, Markan, Brandstationen, Kanslihuset och kommunen.  

En av de åtgärder i projektet som bedöms kunna genomföras utan påverkan av oklarheterna har nu beslutats. 

Avenbokplantorna framför port 16 kommer att flyttas för att planteras framför sopstationen i förlängningen av 

den nuvarande häcken. Höjden måste begränsas för att inte skymma sikten vid hörnet. Eventuellt överskott av 

plantor kommer att förlänga häcken mot andra sidan mellan parkeringen framför port 20 och 

Brandstationsområdet. Björn Pettersson, som ansvarar för projektet, har lagt fram förslaget som nu godkänts 

av styrelsen. Björn återkommer när det gäller övriga delar av projektet. Han har en arbetsgrupp till sin hjälp 

som representerar port 16. I den ingår Katherine Bergqvist, Mimmi Grönkvist och Ann-Christin Strandlund.  

 

Trafiken förbi port 18 

Trafiken av fordon förbi port 18 som inte har på föreningens tomt att göra har ökat. Det är en riskfaktor i 

synnerhet för alla barn som leker och cyklar på föreningens mark men även en störningsfaktor för boende mot 

Brandstationen. Dessutom föreligger en uppenbar risk att problemen kommer att öka när projekten 

Brandstationen och Markan aktiveras och tas i drift. Ökad aktivitet kring företagen i hamnen kommer säkert 

också att bidra till att det blir vanligare med trafikanter som hamnar fel. 

En avstängning av förbifarten har inte bedömts lämplig med hänsyn till boende i port 18 som behöver komma 

förbi för att lasta i och ur, för enkelt utnyttjande av parkeringsplatserna framför port 18 och för postbil och 



annan transport till och från port 18. Däremot kommer följande åtgärder att genomföras för att minska 

förekomsten av obehörig trafik och bidra till krypfart på förbifarten: 

 Skyltar med symbolen ”Återvändsgata” vid infarterna mot portarna 18 och 20. 

 

 Markering av Privat mark genom uppsättning av grindstolpar i sten vid infarterna till port 18 och 20 

och vid den blivande gångporten i häcken från Brandstationen/Kanslihuset. Stolparna kommer att 

förses med en skylt, ”Brf Grisselmaren 1”. 

 

 Montering av ”halvgrind” vid avenbokhäcken mitt för entrén till port 18. Den ska kunna öppnas åt 

båda hållen men vara olåst. När man kommer med bil och gjort sitt ärende i port 18 får man svänga 

upp porten innan man passerar och därefter stänga efter sig. Gående och med cykel kan man passera 

förbi porten.  I möjligaste mån bör medlemmar som har sin p-plats vid port 20 undvika förbifarten och 

i stället utnyttja utfarten mot Grenadjärsvägen. 

 

Parkeringsplatser 

I överlåtelseavtalet för lägenheten ingår, som alla vet, 1:a-platsen. För 2:a-platsen, och i förekommande fall 

3:e-platsen, skall separat avtal vara tecknat. (En 3:e-plats återlämnas vid behov av en ytterligare 2:a-plats.) 

Stefan Cederlöf kommer, som representant för styrelsen, att under den närmaste tiden följa upp att aktuella 

avtal tecknas. 

 

Automatisk dörröppning i port 16 och 18 

Vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag att utreda kostnaden för att installera automatisk dörröppning i port 16 

och 18. Offerter har tagits in som tyder på att den totala kostnaden kommer att ligga i närheten av 100 000 kr. 

Kostnaden är inte budgeterad för året och andra åtgärder måste prioriteras som Port 16-projektet, åtgärder 

för trafikbegränsning förbi port 18 och ett oväntat hissunderhåll i port 16. Därtill kommer osäkerheten 

omkring kostnaden för fortsatt tvist med Vasallen. Styrelsen har därför beslutat att avvakta med installationen. 

 

Bokningssystemet 

Den första juli trädde det nya bokningssystemet i kraft. Bokningssystemet omfattar tvättstuga, bastu, gästrum 

och berså. Information om systemet har tidigare lagts i brevlådorna och ligger också på hemsidan under 

Aktuellt. På dokumentet ”Bokatvättid” som alla fick i sin brevlåda med respektive lägenhetsnummer finns en 

pinkod. Bastun och tvättstugan kan inte längre bokas på ”gammalt” vis.  

Vi kan konstatera att intresset har varit stort för bokning av Kraftkällan som gästrum. Glädjande! 

 

Städning i tvättstugan 

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen fått ta emot klagomål om bristande städning i tvättstugan efter nyttjandet. 

Innan det nya bokningssystemet togs i drift har det inte funnits möjlighet att påminna glömska användare om 

att vi har regler för användningen av tvättstugan. 

 

OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) 

Den obligatoriska ventilationskontrollen av fastigheten genomfördes under våren. Information har 

tidigare gått ut (daterad 3.4.2018) om vad vi som lägenhetsinnehavare behöver tänka på för att vi ska 



ha ett fungerande ventilationssystem. Vi påminner om vikten av att regelbundet rengöra filtret under 

kåpan över spisen. Filtret kan med fördel rengöras i diskmaskinen. (Gäller ej lägenheter med 

kolfilter.) 


