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Städ & fixardag 
Lördag 21 oktober 

kl 10:00 
Samling utanför Gt 64, där vi 

delar ut arbetsuppgifter. Vi hjälps 

åt att höststäda alla gemensamma 

områden som planteringar, vägar, 

gräsmattor osv. Fritidskommittén 

inbjuder alla som är med i arbetet 

till gemensam lunch efter avslutat 

jobb. Deltagarna får också var sin 

lott, med chans till fina vinster. 

Dags att renovera 
alla hus 

Omfattande renovering  

Vid renovering av takkupor på ter-

rasshusen i början av året upptäck-

tes problem på andra delar av ta-

ken. Styrelsen beslutade då att av-

bryta arbetet med kuporna och kon-

trollera om det fanns större renove-

ringsbehov. Styrelsen kontaktade 

Riksbyggen, som rekommenderade 

en total genomgång av det s.k. kli-

matskalet, dvs tak, fönster och fasa-

der på alla hus. Genomgången visa-

de på så stora renoveringsbehov att 

styrelsen ensam inte skulle klara av 

allt som måste göras. Därför har vi 

skrivit avtal med Riksbyggen för 

att arbetena ska samordnas profes-

sionellt och utföras till lägsta möjli-

ga kostnad. 

Därför står vi nu inför den störs-

ta renoveringen i föreningens histo-

ria. Riksbyggen har samlat in de 

uppgifter som behövs och en upp-

handling (begäran om anbud från 

olika entreprenörer) ska komma 

igång snarast. Renoveringsarbetet 

Välkommen till  
Gunnaredsterrassen 
säger vi till 

Somer Dlol, Gt 90 

NYA MEDLEMMAR 

Ca 70 medlemmar samlades på medlemsmötet den 4 oktober för att få 

information om kommande renovering av alla våra hus, som nu fyller 

35 år. Budskapet från styrelsen och från Riksbyggens representant 

Daniel Sartiala var att det blir ett omfattande projekt som tar lång tid 

och kostar mycket pengar. Men trots det blir det inga stora höjningar 

av medlemmarnas årsavgifter. 

Årsstämma 
Måndag 20 november 

kl 19:00 

i Blå Stället, Angered centrum. 

Vi får veta föreningens ekono-

miska resultat, vad styrelsen har 

gjort osv. Vi väljer styrelse och 

andra funktionärer. Mötet avslu-

tas med något gott att äta.  

Ny styrelseledamot 
Riksbyggen har utsett Joakim 

Fuxén till sin representant i 

Gunnaredsterrassens styrelse 

efter Emma Kling. 

Information till alla? 
Styrelsens ambition är att alla medlemmar ska vara informe-

rade om vad som sker, vad man får göra osv. För det använ-

der vi fyra informationssätt: medlemsmöten, brev i brevlådor-

na, tidningen Terrassnytt, samt vår hemsida där vi kontinuer-

ligt skriver in nyheter. Man kan tycka att det borde räcka. 

Men det finns en viktig sak i all informationsspridning: infor-

mation når aldrig fram till den som inte vill bli informerad. 

Det hänger helt enkelt på mottagarens intresse. 

I en bostadsrättsförening äger vi allting tillsammans och 

vår gemensamma ekonomi beror på hur vi sköter våra till-

gångar. Ju fler som intresserar sig för det, desto lättare blir 

tillvaron – inte bara för styrelsen. 

Fortsätter på nästa sida 



Fortsättning från sidan 1 
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Fastighetssköta-

ren påminner… 

Passa på nu 
Innan vintern kommer har jag 

bättre tid att avhjälpa pro-

blem i bostäderna, t.ex. stopp 

i avlopp osv. Om du har såda-

na problem, hör av dig till 

mig på min expeditionstid. 

Rensa gärna! 
På stuprören sitter en sil nära 

marken, för att inte löv och 

annat skräp ska hindra vattnet 

att fortsätta ner i avloppet. 

Silarna behöver rensas då och 

då och det är bra om flera kan 

hjälpa till att hålla dem rena. 

Då kan man också passa på 

att känna efter en bit uppåt i 

röret, så att det inte sitter en 

propp av skräp där. 

beräknas starta i mars 2018 och 

vara klart tidigast i mitten av 2019. 

Nya tak, nya fönster 
Alla hus ska få nya tak. På terrass-

husen blir det nya takpannor och på 

radhusen byts takteglet ut mot 

papp, eftersom lutningen på taken 

inte är tillräcklig för tegelpannor. 

Renovering/byte av alla hängrän-

nor och stuprör ska också göras. 

Terrasshusens södergavlar har 

kostat mycket pengar genom åren 

med renoveringar och byte av tegel. 

Därför ska vi täcka de gavlarna 

med mineralskiva eller annat yt-

skikt. Samma material kommer 

också att täcka alla kallmurar, dvs 

de fristående murar som är gräns 

mellan terrasserna. 

Samtidigt med taken kommer 

alla fönster att bytas, eftersom det 

är ekonomiskt försvarbart att göra 

det medan byggställningarna finns 

på plats. De nya fönstren blir lättare 

att sköta, med underhållsfritt alumi-

nium på utsidan. De blir svängbara, 

så att man kan tvätta båda sidorna 

bekvämt inifrån. Vi får också ett 

bättre s.k. u-värde: 1,2 mot nuva-

rande 1,8 (lågt u-värde ger bättre 

isolering än ett högt). 

Kostnad 47 miljoner 

Riksbyggen har beräknat den totala 

renoveringskostnaden till 47 miljo-

ner kronor. En del av det har vi 

sparat ihop (ca 12 miljoner i fon-

der), resten måste vi låna. Därför 

behöver vi höja årsavgifterna och 

Riksbyggen bedömer att det behövs 

3 procent höjning 2018 och därefter 

2 procent per år. 

Medlemmarnas ansvar 
För att alla arbeten ska gå smidigt, 

måste medlemmarna själva i förväg 

montera ner sådant som kan vara i 

vägen för byggställningar, exem-

pelvis tak över uteplats, trädäck och 

andra tillägg som gjorts utanpå bo-

staden. Varje medlem har själv an-

svaret för nedmontering och even-

tuell återuppsättning, liksom för 

kostnader i samband med detta. 

De tak som satts upp över inner-

gården på radhusen måste också tas 

ner. Detta görs av entreprenören, 

som också återmonterar de tak som 

är av godkänd modell. Den som 

därefter vill sätta upp ett tak, måste 

använda den godkända konstruk-

tion, som föreningen har fått gene-

rellt bygglov för. 

Mera information följer 
I mars 2018 planeras ett nytt infor-

mationsmöte för alla medlemmar. 

När arbetena kommit igång, kom-

mer styrelsen att ge fortsatt infor-

mation i din brevlåda, på hemsidan 

och vid personliga kontakter. 

Terrass- Red: Maria Åvall 
Tantalos, Gt 61 
Tel 073 9023862 

Korta fakta om renoveringen 
 Arbetena beräknas starta med radhusen våren 2018. Total byggtid ca 1 – 1½ år. 

 Takrenovering, byte av fönster och terrassdörrar ska ske samtidigt. 

 På terrasshusen kommer södergavlarna och kallmurar att kläs med mineralskivor. 

 På radhusen kommer vissa tegelväggar att omfogas. 

 Medlemmarna erbjuds tillval (extra kostnad) av persienner, lås på fönster, samt brytskydd. 

 Boende i terrasshus som har extra dörr till terrassen kan välja att ha kvar den eller byta till fönster. 

 Alla fönster har aluminium på utsidan och trä (vitt) på insidan 

 Beräknad höjning av medlemmarnas årsavgift är 3% 2018 och 2% per år, de följande åren. 

Skadedjur inne? 
Om du har möss eller andra 

skadedjur hemma, måste du 

själv ringa till Anticimex. Te-

lefonnumret är 075 245 10 00. 

Du ska då uppge föreningens 

kundnummer: 189 08 74. 

Vandalisering! 
Bilar på P-däcket har blivit 

vandaliserade. Var uppmärk-

sam! 

Kontakta poli-

sen om du ser 

eller hör nå-

got. 

Brandvarnare 
Tänk på att ha en fungerande 

brandvarnare. Testa den ett 

par gånger om året. 



Stoppförbud  
vid flishuset! 
Från och med 1 november 

till och med 31 mars är det 

totalt stoppförbud inom det 

markerade området i taxi-

ficka B.  

Det är viktigt att alla re-

spekterar stoppförbudet, så att  

traktorn alltid kan hämta flis 

som behövs mot ishalka. 
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KOM IHÅG... 
Ordning i tvättstugan gäller för alla! 
Gemensamma tvättstugor innebär 

ofta problem. Kanske är det någon 

som inte har förstått att alla är del-

ägare i området och därför har 

gemensamt ansvar.  

Bristande respekt för 

tvättider är ett återkom-

mande bekymmer. Att 

låta tvättlåset sitta kvar 

på tidbokningen när man 

är klar med tvätten, är 

hänsynslöst mot andra 

som kan behöva använda 

den tvättiden. På förekommen an-

ledning vill styrelsen också påpeka 

att det endast är tvättlås som gäller 

för tidsbokningen. Andra sorters 

markeringar, som papperstussar 

och liknande, gäller inte. Den som 

hittar en ogiltig markering på tid-

tavlan har rätt att markera den tiden 

med sitt eget lås. 

Skador på inventarier gör 

att alla som bor här får 

vara med och betala repa-

rationer osv. 

Om du inte har börjat 

tvätta inom första tim-

man av din bokade tid, 

har någon annan rätt att 

ta din återstående tvättid. Om du 

vet att du kommer senare till din 

tvättid, sätt gärna upp en lapp om 

det! 

Uteväxter 
Tänk på att klippa ner växter 

som växer upp till taket och 

växer in under taket och för-

stör fågelnätet samt växter 

som växer på fasaderna. 

Regn på terrassen? 
Vatten på terrassen måste 

kunna rinna av på rätt sätt. 

Därför ska rännan och brun-

nen under terrasslådan hållas 

rena. Under lådan sitter små 

slangar, som leder vattnet ner 

i rännan. Om någon slang är 

borta, rinner vattnet utanför 

terrasskanten, ner till grannen. 

Sortera rätt 
i moloken och knyt påsarna. I 

lilla moloken får du bara läg-

ga papperspåsar med matav-

fall. 

Ballofix! 
På alla huvudkranar för vatten 

ska det finnas särskilda grepp-

handtag, som gör att man lätt 

kan stänga av vattnet till lä-

genheten om det behövs. Så-

dana handtag (Ballofix) kan 

du hämta hos fastighetssköta-

ren på expeditionen. 

Stoppa stoppet! 
Håll golvbrunnen ren! 

I byggvaruhandeln kan man 

köpa filter att montera i golv-

brunnen, så att det blir lättare 

att hålla rent där. Filtret sam-

lar upp hårrester och annat 

och man slipper dålig lukt etc. 

Kolla propparna! 
Känn efter att propparna sitter 

åt en gång om året så det inte 

blir glappkontakt vilket kan 

vara farligt. 

Torka regelbundet  
under kyl och frys. Där sam-

las det mycket damm. Damm-

sug också bakom kyl och frys. 

www.terrassen.nu - där finns svar på många frågor 

Snöröjare behövs 
Vintern närmar sig 

och när det kommer 

snö, kommer den näs-

tan alltid överraskan-

de. Då behövs frivilli-

ga krafter för att skot-

ta rent i alla våra 

trappor. Detta gäller 

särskilt på helgerna, när fastighets-

skötaren inte finns här. 

Du som hjälper till att skotta får 

betalt per timma om du anmäler 

dig i förväg till Alf Jansson, tele-

fon 330 10 58. 

Om det händer... 
Om du får en vattenskada, måste du 

snabbt anmäla det till någon i sty-

relsen eller till fastighetsskötaren. 

Valberedningen 
vill ha förslag 
På årsstämman den 20 no-

vember ska vi bland annat 

välja styrelse, fritidskommitté 

och revisor. Därför vill valbe-

redningen ha förslag på de 

som kan tänka sig att ställa 

upp. Har du namnförslag (du 

måste först prata med den du 

vill föreslå), lägg det i brevlå-

dan Gt 40,Jim Andersen. 

Parkera rätt! 
Det har kom-

mit klagomål 

på att bilar 

ibland parke-

ras för nära 

linjerna, så att 

grannen har svårt att gå in i 

eller ut ur sin bil. Styrelsen 

vädjar till alla bilägare att par-

kera med hänsyn. 

Fjärrstyr garage-porten 
Det finns fortfarande några fjärr-

kontroller till garageporten att 

köpa. Du betalar 400 kr och du får 

tillbaka 300 kr när du återlämnar 

den. 
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Ny statuskontroll  
En ny statuskontroll ska göras 

i alla bostäder med början i 

vecka 45. Kontrollen görs för 

att förebygga skador i fastig-

heten. Man undersöker anslut-

ningar för el, vatten och andra 

säkerhetsrisker. 

Vid statuskontrollen måste 

vi kunna komma in i lägenhe-

ten. Närmare besked om detta 

kommer att delas ut i din 

brevlåda i god tid. 

BOSERVICE 
Fastighetsskötare 
Svante Strandlund, telefon 331 

45 46. Telefon och expedition 

vardagar 09:30–10:00, Gt 87 
(ringklocka vid porten). Under 

övrig tid kan du lämna medde-

landen på telefonsvarare eller 

lägga en lapp i brevlådan. 

Vid akuta nödfall/skador på 

bostaden, då du inte kan nå 

Svante: SOS Alarm, 703 14 50. 

(Utryckningarna är dyra!) 

Om du blir utelåst 
Fastighetsskötaren kan hjälpa 

dig med huvudnyckel på varda-

gar 07:00–16:00. Det kostar 

200:– Övrig tid kontaktar du 

ordförande Leif Svantesson, Gt 

77, telefon 330 40 48, och då är 

kostnaden 400:–. OBS: om ord-

förande inte är hemma, måste 

du använda dig av låssmed. 

Kontakta styrelsen? 
Kontakta i första hand kontakt-

person/zon-ansvarig för ditt hus. 

(Vi ber dig undvika att ringa 

efter kl 21, om det inte är abso-

lut nödvändigt). 

Hus K-N:  
Alf Jansson, Gt 41, 

tel. 330 10 58 

Birger Johansson, Gt 75 

tel: 331 51 60 

Hus O, R, S, U:  
Birgitta Hult, Gt 71, 

tel. 331 36 24, 0705 83 73 55 

Lars Andersson, Gt 73, 

tel. 0703 26 79 50.  

Hus A-J:  
Stellan Ekström, Gt 42, 

tel. 52 24 36 

Ann-Britt Olsen, Gt 17, 

tel. 0707 31 22 21 

Hus P, T, V:  
Åke Järnpil, Gt 113, 

tel. 331 46 65, 0768 27 06 33 

Agneta Gullberg, Gt 87, 

tel. 330 69 62 

Mera information 

Ännu mera information finns 

förstås på föreningens hemsida. 

Adressen är: www.terrassen.nu 

Allt skräp blir inte jord! 
I jordkomposten i skogen 

utanför Gt 113 finns en stor 

skylt som talar om att 

komposten är till för små väx-

ter och jord, dvs sådant som 

är eller kan bli jord. Men det 

händer ofta att det ligger 

blomkrukor, plastpåsar, bur-

kar och annat i komposten, 

alltså sådant som ska lämnas 

till återvinning eller i sopcon-

tainern. 

En ren spisfläkt fungerar bäst! 
Spisfläkten hänger ihop med husets övriga ventila-

tion. Det betyder att om den inte drar ut tillräckligt 

mycket luft, påverkas andra utrymmen i bostaden. 

Därför är det viktigt att göra rent filtret med jämna 

mellanrum. Vid normal daglig användning kan detta 

behövas ett par gånger i månaden.  

Inspektion av 
avloppsrör 

Den senaste 

s t a ms p o l -

ningen visa-

de att en del 

avloppsrör 

av gjutjärn 

har fått sprickor. För att in-

spektera rören närmare kom-

mer rörläggare att gå in i olika 

källarutrymmen. 

Utelåst från tvättstugan? 
Om du har glömt kvar nyckeltag-

gen inne i fristående tvättstugan 

ska du kontakta zonansvarig, som 

hjälper dig att låsa upp. Normalt 

kostar det ingenting, men om det 

sker på kvällstid eller helger, får 

du betala 100 kronor. 

Trygghetsmöte i Angered 7 december 
Poseidon, Polisen m. fl. inbjuder alla i Angered till ett informations-

möte om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet den 

7 december kl 16-18. 

För mer information om plats osv, se kommande annonsering 

Slitna lås är farliga! 
Gamla lås på toalettdörrar kan 

orsaka att någon blir inlåst. Du 

ansvarar själv för att slitna lås 

byts ut.  

Om någon blir inlåst, kan man 

slå loss sprintarna i gångjärnen 

och lyfta bort dörren. 


