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Sergels väg 9    2018-05-08 

 

GÖTA –INFO NR 8 

 

Efter den godkända slutbesiktningen som gjordes i slutet av januari har vi haft en pågående 

diskussion med Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret hade fått in en anmälan från Malmö 

Museum om att föreningen inte följt bygglovet gällande vissa detaljer i utformningen av terrasserna.  

För två veckor sedan kom vi äntligen överens med Stadsbyggnadskontoret om utformningen och kan 

därmed slutföra dessa detaljer. Sedan dess har arbetet pågått med hur vi ska kunna utföra dessa 

arbeten på mest kostnadseffektiva och på kortast möjliga tid. Med hänsyn till åtgärderna som 

behöver göras utifrån säkerhetsaspekter för hantverkare och andra risker måste vi omgående resa en 

mindre ställning på sidorna vid balkongerna på Sergels väg och mot gården omgående. Balkongerna 

på husets gavlar kommer inte få byggställning. 

Orsaken till att ställningen behövs är för att vi måste göra ändringar på vissa delar av terrassernas 

ytskikt på delar längst ut på fasaden, räcket, hängrännor och stuprör.  

Ställningen kommer bestå av ett torn på vardera sida av balkongraden och kommer vara 

sammankopplade av en arbetsplattform högst upp ovanför balkongerna på 7 våningen. Tornen 

kommer vara 120 cm x 120 cm och kommer delvis finnas framför fönstret närmast balkongen. Ingen 

kommer att arbeta på tornen och tornen kommer inte vara täckta. Se bifogad ritning på ställningen. 

Start för arbetena är planerade till v 19 och ska vara klara v 24. Detta innebär att ställningsbyggandet 

börjar onsdag 9 maj och vi beklagar den kort framförhållningen kring detta. 

Anledningen till den korta tiden från beslut till där vi är nu är att det pågått diskussioner med 

Stadsbyggnadskontoret kring utformningen av de åtgärder som Malmö Museum haft synpunkter på. 

Det är först efter beslut om detta som vi kunnat ta fram vilken typ av ställning som fungerar 

effektivast. 

För att nämna något positivt, så godtog Stadsbyggnadskontoret och Malmö Museum en utformning 

som trots allt inte är så omfattande och tidskrävande att genomföra. Vi vill ju så klart komma igång 

med försäljningen av vindslägenheterna så fort som möjligt och gör allt för att påskynda arbetena. 

Tidplan för hur länge ställningen på respektive balkongrad ser ni här nedan. Tidplanen kan bli 

förskjuten vid ihållande regn och kraftig vind. 

 

Fasadsida Balkonger i 
trapphus 

Lägenhetsnummer 
(X=Alla sju våningsplan, 1-7. 
T.ex. 1X1 betyder 
lägenheterna 111, 121, 131, 
141, 151, 161 och 171) 

Start 

montering 

ställning 

Start 

nedmontering 

ställning 

Sergels väg A och B 1X1 och 2X4 Onsd 9/5 Månd  21/5 

Gården A och B 1X2 och 2X3 Tisd 15/5 Månd 28/5 

Sergels väg B och C 2X1 och 3X4 Onsd 23/5 Månd 4/6  

Gården B och C 2X2 och 3X3 Onsd 30/5 Onsd 13/6 
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Övriga återstående arbeten 

Det finns en del besiktningsanmärkningar som ska rättas både invändigt och utvändigt. Exempel på 

några av dessa anmärkningar är staket utmed Sergels väg, bruksspill som ska tas bort på olika 

byggnadsdelar och fogar som ska kompletteras m m. Detta kommer pågå under maj och början av 

juni. 

Gräsytor, rabatter, plattor ska justeras och kompletteras. 

Muren ovanför garagenedfarten kommer fogas om vilket kommer innebära att tillfarten till garaget 

kommer vara avstängt mellan kl 07.30 -16.00 v 21, (21 -25 maj) 

Slutligen 

Vi är fullt medvetna om att tiden som ”Götaprojektet” pågått, i många avseenden varit en prövning 

för oss boende i fastigheten. Utöver det som var planerat, har det tillstött komplikationer som vi inte 

kalkylerat med, tex, mosaiken på gavlarna som vi tvingades riva och återställa, bytet av koppartaket 

över lägenheterna längst upp i A-trappan, lägenhetsinnehavare som drabbades av fuktskador i 

samband med tvättning av fogarna, trall m.m. på balkonger som försvunnit, osv, osv.  

Sedan då invändningarna från Stadsbyggnadskontoret och Malmö Museum kring utformningen av 

terrasserna som försenat renoveringen ytterligare. Självklart kunde löpande information ha kunnat 

delges men då delar inte varit klart har fokus varit att lösa problemen. (Vid vårt ”Öppet Styrelserum” 

den första tisdagen i månaden har det funnits möjlighet att få mer information och ställa frågor.) 

Även om det kvarstår åtskilligt som behöver åtgärdas i fastigheten är det ju trots allt så att vi nu har 

en fastighet där vattenstammarna är bytta, avloppstammarna är bytta/relinade, all el är bytt,  det 

finns fiber i samtliga lägenheter, samtliga har fått nya förråd i källaren, balkongerna är renoverade, 

fasaden har fått nya fogar och taket är isolerat och bytt.  

Nu hoppas vi att de resterande arbetena ska löpa på bra och tackar för uppmuntrande ord och viss 

förståelse för besvärligt avslut av detta projektet.  

Vi ser även framemot att få hälsa 6 nya medlemmar på plan 8 välkomna till vår förening i sommar! 

 

Med en förhoppning om en härlig sommar och semester hälsar 

Styrelsen Brf Stjärnehus 3/ 

Liselotte Magnusson 0707-323435 
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Ställning 


