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Pinnpojksbladet  
Oktober 2015 

Stamspolning genomförd. Inget stambyte i närtid  

Under cirka ett år har en rörgrupp undersökt status på våra rör för att komma fram till 
hur vi på bästa sätt kan bevara skicket på rören. Den viktiga frågan var om vi skulle 
stambyta eller inte? Ett stambyte ger en enhetlig och god kvalitet på rörstammar, 
vattenledningar och våtrum men det är en mycket omfattande och dyr åtgärd. 
Totalkostanden för oss skulle sluta på drygt 35 miljoner kronor. I arbetet har 
rörgruppen anlitat Avloppsteknik, HSB, Ovento, DelagottAB, samt E-service. Dessa 
olika konsultfirmor har filmat rör, fotograferat de flesta våtrum och golvbrunnar samt 
specialgranskat 15 våtrum för att få enuppfattning av vilka renoveringsbehov som 
finns. 

Rörgruppens slutsats av dess undersökningar är alltså att vi inte bör 
genomföra ett stambyte i närtid. En slutsats som styrelsen ställer sig 
bakom. Ultraljudsundersökningar visar att godstjockleken i våra rörstammar är 
tillräcklig för att hålla åtminstone i 10 år till enligt de undersökningar vi genomfört. 
Istället har vi anlitat firman Avloppsteknik för att spola våra stammar och de 
ledningar som finns i golven i lägenheterna (s.k. stickledningar) och Avloppsteknik 
kommer sedan regelbundet under 10 år framåt se till att våra ledningar hålls rena. 
Avloppsteknik kommer också att hjälpa till med att övervaka våtrumen i lägenheterna 
så att vi undviker vatten- och fuktskador. Det kan innebära att krav kan komma att 
ställas på dig som bostadsrättinnehavare att se över tätskikten i dina våtrum och att 
vi också ser över status på ballofixer och vattenblandare för att minimera framtida 
fukt- och vattenskador. 

Det är viktigt att komma ihåg att vi i styrelsen inte kan garantera att vi inte tvingas 
genomföra ett stambyte innan dessa 10 år förlöper. Vi kan inte styra över de 
påfrestningar som våra vattenledningar kommer att utsättas för. Men vi är 
övertygade om att det vore ett stort misstag att genomföra ett stambyte nu eller inom 
några år, då våra stammar är av god kvalitet. Det kan också tilläggas att vår 
grannförening ”Alnmåttet” har valt samma väg.  

 Styrelsen 

 

Renovering av fasader, balkonger och fönster  

Som vi har berättat tidigare kommer vi att genomföra en omfattande renovering av 

våra fasader, balkonger och fönster. Vi har fått nödvändiga tillstånd har valt den 

entreprenör som ska genomföra arbetet. Det blir Tresson som har stor erfarenhet av 

denna typ av projekt och som också hjälpte oss med att gå igenom fasaden tidigare 
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när vi behövde säkra upp den. Till vår hjälp har vi också en projektledare från 

ÅngpanneFöreningen, som håller samman alla delar och är vår röst gentemot 

leverantörer och myndigheter.  

Som vi tidigare berättat har vi efter att ha vägt olika utseenden mot varandra, kommit 

fram till att återställa fasaden till ursprungligt utseende. Det sitter ett färgprov under 

fönstren till lägenheten på 1tr i 53:an mot gården. Den mörkare kulören kommer att 

bli mot gatan och den ljusare mot gården. Detta är för övrigt samma val som vår 

grannförening Alnmåttet valt där också fasadrenovering pågår. Vi kommer att 

återkomma med en exakt tidsplan och mer information. Men vi räknar med att 

komma igång i januari eller februari nästa år, beroende på väder och vind och sedan 

kommer arbetet att pågå i etapper i ungefär 12 månader. 

Om du funderar på att renovera ditt badrum och då även byta tätskikt bör du 

vänta med det tills efter att fönsterbytet är genomfört. Det finns nämligen en risk 

att tätskiktet i badrummet kan bli skadat i samband med fönsterbytet i badrummen. 

Enligt entreprenören är det inget problem att åtgärda detta om det uppstår en skada  

på tätskiktet vid fönsterbytet, men det är trots allt enklare att undvika denna risk 

genom att lägga byte av tätskikt efter fönsterbytet.  

Eftersom vi också genomför ett fönsterbyte och det innebär att vi gör en åtgärd inne i 

lägenheterna behöver vi enligt våra stadgar ha ett godkännande av ett årsmöte för 

denna åtgärd. Vi återkommer med kallelse till ett extra årsmöte.  

För att Du ska förstå vad som händer i samband med detta omfattande projekt 

kommer du att nås av:   

 Ett fylligt informationsblad 

 Vi kommer sedan att ha ett öppet hus (se inbjudan nedan) 

 Ett informationsmöte kommer att hållas i samband med det extra årsmötet 

som planeras till slutet av november (kallelse kommer inom kort).  

Välkommen till öppet hus om fasad, balkong och fönsterbytet. Styrelsen och 

entreprenör är på plats för att besvara dina frågor. 

Tid 19/11   kl. 18.30 – 20.30  Plats: Föreningslokalen  Port 59, bv 

Kontaktperson: Pål Edman, styrelseledamot 

 

Uppdaterade stadgar 

Som vi nämnde vid årsstämman håller vi på att modernisera våra stadgar. Vid den 

extra årsstämman vi behöver ha kring bytet av fönster kommer vi att passa på att ta 

upp de nya stadgarna.  
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Se upp för tjuvar!  

Tyvärr har det återigen förekommit stölder i lägenheter.  

En viktig åtgärd för att undvika inbrott är att alltid ha kåpan över låsvredet 

nerfällt!  

Vi upprepar de viktiga tipsen från polisen för att undvika inbrott:  

 

    Inbrott kan ske även om du är hemma, håll koll på fönster och dörrar 
                   och lås gärna om dig. 

 ‹ .Stäng fönster och lås dörren även om du bara går ut en liten stund. 

 ‹ .Ha inte värdesaker liggandes i fönster. 

 ‹ .Förvara inte plånbok, id-kort och nycklar i hallen. 

 ‹ .Tänd belysningen på innergården och i främre porten. 

 ‹ .Lämna inte ut personuppgifter eller uppgifter till någon som ringer och    
    Vill veta något om dina bankkonton eller värden på dina saker,   
    exempelvis på tv:n eller på datorn. 

 ‹ .Ha inte mycket kontanter hemma eller värdefulla smycken.  

     Fotografera av dina värdesaker och dokumentera gravyrer på smycken. 

 ‹ .Släpp inte in någon okänd som vill komma in i ditt hem. 

   Om ett serviceföretag vill komma in i ditt hem, be dem vänta och ring 
   huvudkontoret för att se om allt är i sin ordning. 

 
 

 Om du reser bort: 

 ‹ .Ta med dig reservnycklar till bilen och till ditt vinds- eller källarutrymme. 

 ‹ .Prata med en granne och be dem att hålla extra uppsyn på din    
    lägenhetsdörr eller dina fönster. 

 ‹ .Gör en tillfällig adressändring eller uppehåll av post och tidning. 

 ‹ .Ha en timer på belysning och radio kvällstid. 

 ‹ .Berätta inte på  sociala medier som t.ex. Facebook, eller på din    
    telefonsvarare att du är bortrest, vidarekoppla istället telefonen. 

 
 

 

Garageplatser lediga 

Några garageplatser kommer att bli lediga inom kort. Är du intresserad hör av dig till 
vår garageansvarige Hasse Benner; Mobiltelefon: 070-467 66 84, Telefon: 08-668 
81 66 E-post:garaget@pinnpojken.se  

Du kan också hyra plats för däckförvaring via Hasse. Det finns mer plats nu tack 
vare nya hyllor för däcken; 480:-/år!    

 

mailto:garaget@pinnpojken.se
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Hantverkslokal/Hobbylokal 
 
Vid vår föreningsstämma i maj 2015 bifölls en motion om att söka inrätta en 
hobbylokal. 
Under september bildades en projektgrupp med 6 -7 deltagare. Gruppens ambition 
är att hobbylokalen ska kunna innehålla verksamheter såsom; finsnickeri, träsnideri, 
möbelrenovering, omklädnad av möbler, cykelreparation/underhåll, målning av olika 
slag och kanske ytterligare aktiviteter utifrån boendes önskemål. 
F.n. pågår arbete med att sammanställa ett underlag för projektets genomförande. 
 
Om du är intresserad av att stötta projektgruppen i arbetet med att riva, spackla, 
måla, inköp och snickra, så är du välkommen att kontakta Peter Löfmark, 073 743 89 

11. E-post: peter@lofmark.se.  
Hör även av dig om du tror att du har utrustning eller verktyg som kan komma till 
användning i lokalen. Även böcker och litteratur om hantverk är intressant. 

 

 Juleljus  

Gårdsgruppen har försäkrat sig om att vi i år kommer att få en ståtlig och 

ljus gran på gården till advent. Gårdsgruppen har också genomfört en 

översyn av ljusförhållandena på gården. Under mörka vinterkvällar och på 

natten har gården känts lite för mörk. Översynen har resulterat i ett 

lampbyte till ljusstarkare lampor i samtliga stolpar.   

 

Kommande Pubaftnar 

Ta dig ner till vår föreningslokal i bottenvåningen i 59an och träffa dina 

grannar och din styrelse. Öl och vin till mycket resonabla priser 

serveras. Nästa kvarterspub äger rum torsdag 26/11 och 17/2. 

Välkommen på Luciaglögg!  

 

BRF Pinnpojken inbjuder alla boende i vårt 

kvarter till Lucaglögg söndagen 13/12  klockan 

16.00. Vi håller till i föreningslokalen eller på 

gården beroende på väder.  

 

Styrelsen, BRF Pinnpojken, 

www.pinnpojken.se 

mailto:peter@lofmark.se

