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Sergels väg 9 2017-09-10 

GÖTA-INFO NR 6 

Takarbeten 

I samband med takarbetena upptäckte vi att koppartaket på gaveln mot Tessinsväg har 

skador vilket innebär att vi behöver byta ut detta. Skadorna beror på att fogarna i 

kopparplåtarna (bandtäckningen) har sprickor och otätheter vilket gjort att vatten runnit in 

på råsponten (trätaket under koppartaket) Råsponten rör sig när den sväller upp pga av 

fukten och sedan spricker när det torkar. När detta händer upprepade gånger lossar 

infästningarna till kopparplåtarna och risken är att kopparplåtarna kommer lossna helt. 

Detta kommer med åren och är inget onormalt, taket är över 60 år. Som tur är har vi nu 

upptäckt detta och kan åtgärda när vi har ställningen på plats. Detta arbete kommer 

påbörjas i slutet av september och beräknas vara klart i slutet av november. Resultatet 

kommer bli ett nytt koppartak. Kostnadsmässigt har vi en fördel nu när ställningen är på 

plats men det innebär en ändå tillkommande kostnad på ca 1 mkr. Ställningen kommer 

därför vara kvar runt gaveln mot Tessinsväg och fram till bygghissen på Sergels väg, se 

bifogad ritning. 

Fasaden, balkongerna och ställningen 

Fasadarbeten och balkongerna är klara. Det pågår en del mindre arbeten och justeringar. Vi 

uppmanar er att inte ställa ut saker på balkongerna förrän ställningen är nedmonterad. 

Ställningen kommer att börja monteras ner v 38. Se bifogad ritning på var ställningen 

kommer vara kvar. (Orangemarkerad linje på ritningen) 

Det har kommit en del frågor om detaljer på balkongstommen och fronterna. Stommen till 

balkongfronterna (det vitmålade) kapades för att kunna monteras ner och monteras tillbaka. 

Därför är det ett mellanrum på det nedre plattjärnet och tre st infästningar med rostfri skruv 

i de tre övre plattjärnet. Detta är besiktigat och godkänt. Se bifogad bild. 

I samband med att ställningen monteras ner finns det risk att det kommer smuts på fönstren 

och balkongerna. 

När väl ställningen är nermonterad kommer marken runt huset att städas av. 

Vinden 

Arbetena med vindslägenheterna är i full gång. Resning av väggarna mellan lägenheterna 

och innerväggar pågår. Rörmokarna är klara med sin första etapp och kommer tillbaka när 

väggarna är klara. Elektrikerna är på plats och drar sina installationer i väggarna allt efter 

som snickarna blir klara med väggarna. Vid behov kommer arbetena pågå lite längre vissa 

dagar eller på vissa helger. Bygghissen kommer då att användas. 

Källaren 

Nya dörrar i källaren kommer monteras efterhand och mot slutet av denna entreprenad 

kommer källaren målas. 
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Info Otto Magnusson Bygg AB. 

Nuvarande platschefen Kim Hansen kommer att lämna vårt pågående projekt, sannolikt 

redan i nästa vecka. Kim efterträds av Bo-Arne Svensson så om ni har några frågor får ni 

således vända er till Bo-Arne i fortsättningen. Bo-Arne nås på 040-6206502. 

Slutligen 

Vi fortsätter att uppmana alla att ha tålamod för att det är bullrigt och dammigt i och utanför 

vårt hus. Vi vill även uppmana att se till att stänga ytterdörrar och trapphusdörrar ordentligt 

efter kl 16. Stäng även dörrarna till tvättstugorna så minskar nedsmutsningen där inne. Kom 

gärna när vi har Öppet Styrelserum om du har fler frågor. 

 (Vill du ha framtida infon via mail så maila till brfstjarnehus3@gmail.com och skriv ditt namn 

och lägenhetsnummer och gärna ett telefonnummer vi kan nå dig på.) 

Bästa hälsningar 

Styrelsen Brf Stjärnehus 3 
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