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Städ & fixardag 
lörd den 21 april 
Samling kl 10:00 utanför Gt 

64, där vi delar ut arbetsuppgif-

ter. Vi hjälps åt att vårstäda det 

gemensamma området (alltså 

inte den egna uteplatsen). Ar-

betsuppgifter: sopa, kratta, olja 

staket, plantera m.m. 

Alla som arbetar får en chans 

till fina lotterivinster och bjuds 

på gemensam lunch av Fritids-

kommittén. 

Snart börjar största  

renoveringen! 

Flisen tas bort i 
vecka 15 
Grus/flis på våra vägar och i 

trappor kommer att sopas bort 

i vecka 15 (9-13 april). Sopa 

gärna din egen p-plats i god 

tid, (både p-däck och inne i 

garaget!) så att flisen kommer 

ut i mitten och lätt kan sopas 

upp. Men vänta till i början 

av april, då risken för mera 

snö och is är borta. 

Se upp med spiskontakten! 
När du städar bakom spisen är det viktigt att kontrollera 

väggkontakten, så att den är ren från fett och att den 

inte är skadad. Du måste också sätta fast den ordent-

ligt efteråt, det får inte bli något glapp. Skada på 

stickproppen kan orsaka brand. Kontakta en elektri-

ker om du är osäker. 

Rensa spisfläkten regelbundet! 
Filtret i fläkten blir lätt igensatt av fett från matlagningen. 

Det kan medföra att fläktsystemet inte arbetar effektivt. Fett 

i fläktkanalen ökar dessutom risken för snabb spridning av 

eld. 

Företaget som ska göra arbetet är 

Erlandssons Bygg och arbetena be-

räknas komma igång i mitten av maj. 

I vecka 11 kommer byggföretaget 

börja göra mätningar av fönster från 

utsidan. De kommer alltså gå in på 

uteplatserna. Förberedning av platser 

för byggbaracker mm. kommer ock-

så att göras. Vilka hus man sedan 

ska börja med, kommer att meddelas 

så snart man vet. 

Styrelsen kommer tillsammans 

med Riksbyggen att informera alla 

medlemmar kontinuerligt under 

byggtiden, som beräknas vara avslu-

tad hösten 2019. Det blir flera infor-

mationsmöten och när det gäller åt-

gärder i enskilda lägenheter kommer 

särskild information till berörda 

medlemmar. 

Något måste bort 

Vid byggstarten tar entreprenören 

bort allt som kan hindra arbetena på 

husen. Byggställningarna behöver 

plats och egna tillbyggnader (främst 

på radhusen) kommer att monteras 

ner, exempelvis stora skärmtak och  

Vid medlemsmötet den 5 mars samlades mer än 50 medlemmar för att 

få veta hur det blir med det hittills största renoveringsprojektet på 

Gunnaredsterrassen. Daniel Sartiala från Riksbyggen berättade att det 

bland annat handlar om byte av alla hustak och alla fönster och att 

byta ut det dåliga teglet på terrasshusens södergavlar mot keramik-

plattor. Stuprör och hängrännor kommer också att förnyas. 

Fortsätter på nästa sida 

Välkomna till  
Gunnaredsterrassen 
säger vi till 

Heba och Johan 

Djärvensköld, Gt 11 

NYA MEDLEMMAR 
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Snöboll krossade  
fönster! 
Nu har det hänt igen att ett fönster 

på Gunaredsterrassen har slagits 

sönder av en hård snöboll. Det 

betyder att den som bor där får 

betala (dyrt) för att barn/

ungdomar går runt och roar sig på 

fel sätt. 

Terrass-Nytt mars 2018• Brf Gunnaredsterrassen 

Fastighetssköta-

ren påminner… 

Det är inte tillåtet 
att lägga miljöfarligt avfall i 

stora containern och inte hel-

ler gipsskivor! Kartonger ska 

i första hand sorteras på åter-

vinningsplatsen, där vi inte 

behöver betala för tömning-

en. Om det är fullt i återvin-

ningen kan vi lägga kartonger 

i containern, men då måste de 

pressas ihop så att de tar så 

liten plats som möjligt. 

Min semester 
Jag har semester veckorna 23 

och 24, samt 32-34. Arbetet 

sköts då av GE-bäst Services. 

Styrelsen har beslutat att i 

sommar utöka arbetsschemat 

för vikarien till 8 timmar per 

dag, enligt önskemål från fas-

tighetsskötaren. 

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

Sommarjobb för 
ungdomar! 
Se bifogade anmälningsblad 

för mera information. 

Vatten och ansvar! 
Om du ska renovera i kök eller 

badrum och ingrepp i vattensyste-

met, måste du alltid kontakta fas-

tighetsskötaren eller någon i styrel-

sen innan du gör något. 

Det är inte fastighetsskötarens 

ansvar att göra rent i golvbrunnen. 

Det är medlemmens ansvar att hålla 

brunnen ren så att det inte blir 

stopp. Det finns nät (eller sil) att 

sätta över brunnen, så att skräp 

samlas och kan lyftas bort. 

När det gäller läckande kranar, 

kan fastighetsskötaren byta pack-

ning endast i äldre modeller – i öv-

rigt är det medlemmens ansvar att 

skaffa och byta packningar.  

Toalettstolar som krånglar är 

alltid medlemmens ansvar. Fastig-

hetsskötaren får inte reparera såda-

na, eftersom föreningen blir ansva-

rig om något går fel. 

En uppmaning till alla som har 

diskmaskin (gäller även tvättma-

skin): maskinens avloppsslang 

måste vara rätt upphängd, så att 

inte vatten kan rinna ut okontrolle-

rat. 

Rostiga  
golvbrunnar 
Ett tiotal rostangripna golv-

brunnar har upptäckts i bad-

rum. Styrelsen följer utveck-

lingen och om skadorna blir 

värre, kommer beslut om åtgär-

der. 

Kallt inne? 
Det kommer ibland klago-

mål på att det är kallt i en 

del lägenheter. Om du upplever att 

det är kallt inomhus (ska alltid 

vara 20-21 grader), ringer du fas-

tighetsskötaren, som kan kontrol-

lera om elementen fungerar nor-

malt. 

Fortsättning från sidan 1 

de tak som byggts över innergården 

på radhus. Därefter får man inte 

sätta upp någon annan takmodell än 

de två (Gt 5 och Gt 11) som har 

bygglov. Då måste man också söka 

tillstånd och får bara använda den 

tillåtna modellen. Mer information 

om detta kommer att lämnas direkt 

till de medlemmar som berörs. 

Risk för störningar 

Det kommer att bli en hel del stör-

ningar av trafik och annat buller i 

området under renoveringen. Ar-

betstider blir vardagar kl 07-17, 

men vid särskilt högljudda arbeten 

startar arbetet kl 8. 

Fönsterbyte måste ske både ut-

ifrån och inifrån lägenheterna och 

det är ett krav att hantverkarna får 

tillträde till lägenheterna på de tider 

som behövs, så att andra arbeten 

inte försenas. Att byta fönster i en 

lägenhet ska normalt gå på en dag, 

men ibland kan det behövas två 

dagar. 

Nästa möte 

Nästa informationsmöte är måndag 

26 mars på Blå Stället. Observera 

att mötet är i delat i två, en del för 

boende i terrashus och en för boen-

de i radhus. Mötet om terrasshusen 

är kl 18.00 och mötet om radhusen 

startar 19.30. Vid mötet presenteras 

de tillval som medlemmarna kan 

göra när det gäller persienner, föns-

terlås med mera. Därför är det bra 

om så många som möjligt är med 

på mötet. De som inte kan komma, 

får möjlighet att göra eventuella 

tillval snarast efter mötet. Särskild 

kallelse till mötet får du i din brev-

låda. 

Tips om hantverkare! 
Om du behöver hantverkare till elarbeten, vatten/avlopp eller fönster-

glas, kan styrelsen rekommendera förljande företag, som föreningen 

anlitar. 

Elproffsen, Christer, tel 031 300 00 00 

Kungälvs rörläggeri, tel 0303 208080, 031 7079580 

Kortedala Glasmästeri, tel 031 460040 
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KOM IHÅG... Resultat av statuskontrollen! 
Styrelsen har fått protokoll från 

statuskontrollen i december. De 

medlemmar som fått anmärkning 

vid kontrollen, blir kontaktade av 

styrelsen. Om du inte blir kontak-

tad, finns inga anmärkningar för 

din bostad. Protokollen sparas och 

kommer att presenteras för köpare 

vid framtida överlåtelse av bostads-

rätt. 

De flesta anmärkningarna från 

kontrollen är inte allvarliga, men 

det finns några elinstallationer som 

medför olycksrisker enligt Elsäker-

hetsverket, som säger: 

1. Om man har ett vägguttag av-

sett för jordkontakt, måste det ock-

så vara anslutet till jordledning. 

2. Om man har jordledning till 

ett vägguttag, ska alla uttag i sam-

ma rum (även takbelysningen) vara 

jordade. 

3. Om man har klinkergolv på 

markplatta (så att fukt från marken 

kan finnas i klinkergolvet), måste 

alla eluttag i det rummet vara jor-

dade. 

Kvalificerade elarbeten ska gö-

ras av utbildad elektriker. Mer om 

elsäkerhet kan du läsa på 

www.elsakerhetsverket.se 

Gamla lås är  
riskabla! 

Det finns många 

ytterdörrar som haft 

samma cylinder i 

många år och man 

kan riskera att inte få 

upp dörren om låset är slitet. 

Om din låscylinder börjar kär-

va, kan det vara ett tecken på 

att den är gammal. Det har hänt 

att lås gått i baklås. 

Lämna en skriftlig ansökan i 

brevlådan till ordförande Leif 

Svantesson, Gt 77. I ansökan 

skriver du namn och person-

nummer för den som ska häm-

ta ut cylindern, adress och lä-

genhetsnummer. Låsnumret 

(L + siffror) ska också stå på 

ansökan. 

Kostnaden är medlemmens. 

Tänker du skaffa 
elbil? 
Utvecklingen går snabbt nu, 

fler och fler köper eldrivna bi-

lar. Styrelsen 

har sedan en 

tid diskuterat 

möjligheterna 

för att inrätta 

laddplatser för elbilar och vi 

bevakar utvecklingen. Det tar 

sannolikt ett par månader att 

inrätta en laddplats och därför 

vill styrelsen att du som funde-

rar på att skaffa elbil, hör av 

dig i god tid. 

Nytt försäkringsbolag! 
Från årsskiftet finns föreningens 

fastighetsförsäkring hos Länsför-

säkringar. Detta innebär inga änd-

ringar för medlemmarna, eftersom 

hemförsäkringens bostadsrätts-

stillägg fortfarande betalas av fö-

reningen. 

Har du skadedjur hemma, ring-

er du själv till Anticimex, telefon 

020 59 00 10. Då ska du uppge 

föreningens försäkringsnummer 

hos Länsförsäkringar: 207 11 18. 

Fjärrkontroller till 
garageporten 
Du som har bilplats i garaget 

kan köpa en fjärrkontroll till 

porten för 100 kronor, samt 

300 kronor i deposition, som 

du får tillbaka när du återläm-

nar kontrollen. Kontakta Bir-

gitta Hult, Gt 71, om du behö-

ver en fjärrkontroll. 

Fullt i tunnan? 
Om det är fullt i soptunnan 

(”Molok” för matavfall eller 

brännbara sopor) är det bra 

om du använder någon av de 

andra tunnorna, i stället för att 

ställa skräpet bredvid tunnan. 

Du får absolut 
inte hälla vatten i tvättmedels-

facket på tvättmaskinen. Ma-

skinen ser automatiskt till att 

rätt mängd vatten används för 

tvätten. 

Tvättmaskinstillverkaren re-

kommenderar att flytande 

tvättmedel används. 

Något du vill sälja  
eller köpa? 
Annonsera gratis i Terrassnytt 

eller på vår hemsida! Hör av 

dig till Maria Åvall Tantalos, 

Terrassnytt eller Åke Järnpil, 

hemsidan. 

Snösmältning! 
Du som bor i terrasshus måste 

se till att brunnen under ter-

rasslådan inte är igenproppad 

med skräp som hindrar smält-

vattnet att rinna igenom. 

Hänsyn vid  
parkering! 
Styrelsen vädjar till alla som 

har p-plats att alltid ställa bi-

len mitt mellan linjerna, så att 

bilen intill får tillräckligt med 

utrymme. Detta är viktigt, 

eftersom dagens bilar är bre-

dare än de som fanns när våra 

p-platser gjordes. 

Kontakta din zon-
ansvarige först! 
Om du har frågor eller synpunkter 

till styrelsen, ska du först ringa 

den styrelsemedlem som är kon-

taktperson (eller ”zonansvarig”) 

för det hus du bor i. På styrelselis-

tan (som du har fått i brevlådan!) 

finns en karta över området, där 

husen är märkta med bokstäver. 

Styrelsemedlemmarna har mot-

svarande bokstavsmarkering, så 

att du kan se vem som ansvarar 

för ditt hus. Om du inte får kon-

takt med din zonansvarige, kan du 

givetvis höra av dig till någon an-

nan i styrelsen. 
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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 

Dags för tillväxt på uteplatsen 
Nu kommer våren och med växtligheten följer ansvar för alla. Här är 

några åtgärder att tänka på. 

I terrasslådan 
Varje medlem är skyldig att sköta 

sin terrasslåda så att inte växterna 

skräpar ner hos den som bor under. 

Plantera inte stora buskar - rötterna 

kan skada lådan. 

Måla lådan 
Terrasslådan behöver målas 

då och då på insidan mot 

terrassen. Vit färg får du av 

fastighetsskötaren. Ytan ska tvättas 

ordentligt innan du målar. 

Släng inte bort växter 
Växter som du inte vill ha, kan 

platsa på andra ställen i området! 

Hör av dig till fastighetsskötaren. 

Håll häcken snygg 
Du som har häck omkring din bo-

stad måste klippa den. Den får ald-

rig vara högre än 2 meter. 

Med jämna mellanrum ska häck-

en klippas ner kraftigt, särskilt på 

bredden. Om man inte gör det, blir 

häcken så småningom ihålig och 

skyddar inte mot insyn. På sidan 

mot gatan ska häcken inte gå utan-

för vägens kant.  

Terrassens avlopp 
Brunnen under terrasslådan ska 

hållas ren från skräp som kan hind-

ra vattnet. Under lådan finns 6 

slangar, som leder vatten ner till 

rännan. Om en slang saknas, ham-

nar vattnet på grannens terrass. Fas-

tighetsskötaren har slangar om du 

behöver. 

Inga växter på fasaderna 
Höga blommor vid husväggen mås-

te ha en spaljé att klättra på, för att 

väggen inte ska fuktskadas. Mellan 

spaljé och vägg ska det vara minst 

15 centimeter. 

Se upp med höga växter 
Tänk på att klippa ner höga växter 

så att de inte växer in under kanten 

på hustaket och förstör fågelnätet. 

Nätet ska hindra fåglar och andra 

djur att komma in på vindarna. 

 

Tvätta och olja 
På våren är det ett par saker som du kan göra för att skydda våra hus och 

hålla bostadskostnaderna nere. (Du som av hälsoskäl inte klarar av dessa 

arbeten, kan höra av dig till zonansvarig för hjälp). 

Räcket på terrassen och karmen runt ytterdörren behöver målas med träolja 

regelbundet, för att inte torka och spricka. 

Olja får du av fastighetsskötaren på hans expeditionstid. 

På terrasshusen behöver växtlådor-

nas framsidor rengöras varje år för 

att de ska hålla så länge som möj-

ligt.  

Principen är att du tvättar lådan 

ovanför din lägenhet.  

Lång borste finns att låna av zon-

ansvarig. Säg till en dag i förväg! 

Kontakt med styrelsen på sommaren 
Det har kommit klagomål på att det är svårt att få kontakt 

med styrelsemedlemmar på sommaren. Inför årets sommarse-

mester kommer styrelsen därför att försöka förbättra detta. 


