
34: ans styrelse önskar 

er alla en skön och 

avkopplande 

sommar  

Intresseenkäten 

Enkäten angående övernattningsrum, flaggstång, blomkrukor och 

grill, som skickades ut i samband med det förra numret, besvara-

des endast av ett fåtal. Styrelsen finner att det är ett mycket 

svagt intresse för dessa aktiviteter och anser att det inte finns 

någon anledning att arbeta vidare med detta. Därmed inte ute-

slutet att frågan kan komma upp igen om fler medlemmar blir in-

tresserade. 

34: ans  

Bostadsrättsförening 

Vid styrelsen behandling av budget för verksamhetsåret 

2001/02 beslutades att föreningens av-

gifter skall vara oförändrade från den 1 

juli 2001. Detta gäller även lokaler, ga-

rage och parkeringsplatser. 

Nästa nyhetsbrev 

I nästa nyhetsbrev, som utkommer i 

höst, kommer vi att lämna en utförligare 

beskrivning av bostadsrättsföreningens ekonomi. 
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Ingen avgiftshöjning 2001/02 



Vi har fått förfrågningar angående garantitiden för balkongarbetena. Så här förhåller 

det sig. 

Arbetsgången 

1. Först görs en slutbesiktning då arbetena anmäls klara av entreprenören.  

Detta skedde för balkongerna i slutet av år 1999 och för inglasningarna våren 2000.   

2. Entreprenören får viss tid att åtgärda fel. 

3. Förnyad besiktning utförs och om allt är okej börjar garantitiden att löpa . 

4. Efter två års garanti sker förnyad så kallad garantibesiktning. 

Besiktningsmannens roll 

Opartisk besiktningsman, och enbart denne, godkänner entreprenaden och dess olika 

delar/balkonger– inte styrelsen. 

Det kan då vara så att enskild medlem har en egen uppfattning om vad som är fullgott 

arbete. I dylika fall gäller besiktningsmannens uppfattning mot entreprenören enligt 

kontrakt och branschbestämmelser. Vid två tillfällen har extra besiktningar utförts med 
närvaro av boende, besiktningsman, byggledare, entreprenör och representanter från 
styrelsen. 

Garantitiden 

Det är vanligt att arbeten godkännes och garantitiden börjar löpa ca 3 månader efter 

slutbesiktning. Vissa förhållanden noteras av besiktningsmannen som enbart 

”garantianmärkningar”. Detta betyder att dessa kontrolleras igen vid garantibesiktning 

och eventuella åtgärder fastställs då. En del sådana garantianmärkningar (för senare 

kontroll) finns noterade för balkongarbetena. 

I vårt fall är det så att garantitiden formellt ännu ej påbörjats. Entreprenören är 

starkt försenad med vissa arbeten och har inte fått arbetena i dess helhet slutligt god-

kända. 

Entreprenadens utförande 

Entreprenören har enligt styrelsens mening visat brist på aktivitet och ansvar vid åtgär-

dande av anmärkningar. Därför har entreprenadjuridisk sakkunnig måst anlitas för att 

på ett korrekt sätt hantera det hela och få entreprenaden formellt avslutad. I detta 

läge befinner vi oss nu. Vissa brister finns noterade av besiktningsman för bevakning. 
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Eftersom biltrafiken inne på gården inte har minskat så har styrelsen vidtagit åtgär-

der och stängt alla infarter med bommar. Låsen i bommarna är också utbytta och vi 

måste numera använda en så kallad trekantsnyckel. Om ni har behov av att komma in 

med bilen på gården kan ni låna trekantsnyckeln av fastighetsskötare Leif Flink tel.  

49 24 49. Efter ordinarie arbetstid kan ni ta kontakt med styrelsen. Telefonnummer 

till styrelsen finns uppsatta i trapphusens anslagstavlor.     
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Nyckel till bommarna 

”Garantifel” fel i efterhand 

Sådana kan vara punktvisa , något allvarligare tekniska fel – ex. imma i fönstren eller 

balkonglås som ej fungerar. Detta får åtgärdas från fall till fall. 

Det kan också vara mer allmänna fel som, ”målningen ser inte så bra ut” eller liknade 

som rör många balkonger. 

Den första kategorin fel, som uppstått i efterhand, anmäls till styrelsen skriftligt, som 

meddelar entreprenören. Den andra kategorin kommer att bevakas av besiktningsman-

nen när garantibesiktningen utförs. 

Särskild notering 

Om enskild medlem, efter utförda besiktningar, garantitid och åtgärdande av besikt-

ningsanmärkningar ändå finner anledning till missnöje blir det en fråga för styrelsen/

föreningen. Men först då – nu handläggs frågorna inom entreprenadkontraktets be-

stämmelser. 

 


