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Förtydligande av regler vid renovering
På förekommen anledning känner styrelsen att det
finns ett behov av att förtydliga sin syn på renov-
eringsarbeten och när de får utföras.

Kom ihåg att enligt föreningens stadgar behövs
styrelsens tillstånd för följande förändringar:

1) Ingrepp i bärande konstruktion
2) Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas
eller vatten
3) Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Kontakta alltid styrelsen om du är osäker på om din
renovering behöver styrelsens tillstånd.

Tider då arbete får utföras är (denna information finns
även på föreningens anslagstavlor) :

Mindre störande arbete får utföras:
Måndag – fredag: kl 07.30 – 20.00
Lördag – söndag: kl 09.00 – 18.00

Mycket störande arbete får utföras:
Måndag – fredag: kl 09.00 – 17.00
Lördag – söndag: ej tillåtet

Dessa regler lämnar en gråzon mellan vad som är
mindre störande arbete och mycket störande arbete
och detta inlägg är tänkt att bringa mer klarhet i detta.

Exempel på mindre störande arbete :
- Montering av Ikea-möbler eller liknande
- Mindre borrningsarbeten med avsikt att hänga upp
enstaka tavlor och mindre hyllor, eller säkring av
bokhyllor i vägg

- Målning
- Tapetsering
- Lägga golv
- Sätta kakel

Exempel på mycket störande arbete :
- Bilning
- Väggrivning
- Sågning
- Borrningsarbete som inte är att betrakta som
mindre, till exempel om flera väggmonterade skåp
ska sättas upp, flera hyllor sättas upp eller liknande

- Rivning av kakel

Tanken bakom att mindre störande arbete är tillåtet
på helger och kvällar är att heltidsarbetande som
arbetar dagtid ska ha möjlighet att göra dessa
förändringar i sin lägenhet utan att behöva ta
tjänstledigt eller att anlita hantverkare för att sätta
upp några enstaka tavlor, någon enstaka hylla eller
måla en vägg. Om man har möjlighet, är det
naturligtvis ändå önskvärt att detta arbete utförs
under vardagar på dagtid, eller att arbetet förläggs så
att det stör så lite som möjligt.

Kom ihåg att det vid större och mera långvariga
ombyggnadsarbeten skall sättas upp ett anslag
(https://dengyldeneporten.se/pdf/arbeteplanerat.pdf)
på anslagstavlan i porten i god tid innan arbetet
påbörjas. Detta är extra viktigt i dessa tider, så att de
som delvis jobbar hemifrån får lättare att planera om
de ska arbeta hemma, eller åka in till kontoret.

Brf Den Gyldene Porten behöver dig!
Vill du bidra mer till vår bostadsrättsförening och ha
större möjlighet att påverka arbetet? Valberedningen
söker efter kandidater till vår styrelse. Är du
intresserad eller vill tipsa valberedningen om någon
du tycker passar för uppdragen? Välkommen att
kontakta valberedningen :

Cecilia Gustafsson, cecilia.k.gustafsson@gmail.com
eller
Cecilia Filipsson, cecilia.filipsson@gmail.com

Ny layout på föreningens hemsida
Styrelsen lägger ut mer information på hemsidan och
har även uppdaterat layout etc. Här finner ni alltid
den senaste och mest aktuella informationen :
www.dengyldeneporten.se.

Cykelrensning
Cykelrensningen gav ett drygt 20-tal cyklar som
flyttades undan. Det är fortfarande ganska trångt i
cykelrummen (det visar ju på att våra medlemmar
gillar att hålla sig i form) och det är anledningen till att
endast cyklar får förvaras i dessa utrymmen.

Inställd städdag - beställd container
Vårens städdag ställs in pga Covid19-pandemin,
men styrelsen har för avsikt att beställa en container
för möjliggöra för boende att rensa och slänga.
Information om datum kommer inom kort.

https://dengyldeneporten.se/pdf/arbeteplanerat.pdf
mailto:cecilia.k.gustafsson@gmail.com
mailto:cecilia.filipsson@gmail.com
http://www.dengyldeneporten.se


Informatio�
Q1 2021

Brandsäkerhet
Styrelsen har bytt ut de brandsläckare som börjat bli
för gamla i hobbyrum och styrelsekorridor. I samband
med detta har nya brandsläckare också satts upp i
tvättstugan, och i pentryt som tillhör uthyrnings-
rummet. Det är styrelsens önskan att samtliga som
använder tvättstugan förvissar sig om att de vet var
brandsläckaren står, för den händelse att den
behöver användas i skarpt läge.

Avkalkade tvättmaskiner
Under mars månad gjordes insats för att förlänga
livslängden på föreningens tvättmaskiner. De
avkalkades och även intorkat tvättmedels togs bort -
ett jobb som vanligtvis görs under städdagarna. Även
några felanmälningar gjordes till Storholmen.

Grillplats och utemöbler
Bänkar och bord är nu uppställda vid föreningens
grillplats. Bokning av grillplatsen görs som vanligt via
almanacka som finns i städskrubben (bredvid
toaletten) i tvättstugan.

Ett tips för att slippa att att rengöra grillgallret är att
köpa en “grillmatta”. Finns t ex på Elgiganten eller
Hornbach (eller googla för andra inköpsställen).

Observera att endast grillkol eller briketter får
användas i grillen. Detta då ved kan leda till
sprickbildning. Tänk också på att INTE släcka grillen
med vatten, då hastiga temperaturförändringar gör så
att betongen spricker.

Övervakningskamera i tvättstugan
Vi har korrigerat placeringen på kameran i
tvättstugan så att sikten nu inte längre skyms av
öppna dörrar till t ex torkrum.

Statyn “Guldporten”
Som vi skrev i infobrev 03 / 2020 så har Solna stad
påbörjat en rengöring av statyn. Hittills har halva
statyn blivit blänkande och fin.

Statyn är gjord av Björn Erling Evensen som avled i
februari i år. För den som är nyfiken på ett annat verk
av samma konstnär finns “Drottningen och hennes
skepp”, med placering på Jarlaplan (korsningen
Roslagsgatan / Birger Jarlsgatan.

Kommande stambyte i grannföreningen
Styrelsen har fått information om att grannföreningen
Marskalken 2 (mittenföreningen i långa huset)
planerar ett stambyte med början under tidig höst
2021.

Solna stad har beviljat ett tidsbestämt bygglov på 14
månader för bodetablering. Vi återkommer med mer
information längre fram.

Ventilationssystemet
Styrelsen har tecknat ett avtal med IMEK Energi AB
för att byta ut de sex ventilationsaggregat som för
närvarande betjänar våra lägenheter. Detta görs av
flera anledningar varav de två viktigaste är att:

- styrsystemen som hör till de nuvarande aggregaten
inte fungerar tillfredsställande
- värmeåtervinningen i de nuvarande aggregatens
värmeväxlare är låg

Arbetet är planerat att inledas någon gång under
slutet av maj/början av juni och kommer att innebära
att ventilationen kommer att vara avstängd under
två-tre veckor. Ytterligare information om när olika
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uppgångar påverkas kommer ut i ett separat utskick
senare.

Fukt i krypgrund / Behov av omdränering
Föreningarna Marskalken 1, Marskalken 2 och Den
Gyldene Porten genomför för närvarande en
gemensam utredning av husets behov av dränering.
Detta för att få en gemensam lösning för hela huset,
så att inte olika lösningar leder till att regnvatten leds
över till grannföreningen. AFRY har fått uppdraget att
samordna utredningen och inkomma med förslag på
åtgärder.

Tillträde till dörr till tvättstugan från portalen
mellan nr 50 och 52
Boende i nr 48A/B kommer inom kort att få tillträde till
tvättstugan och “grillförrådet” via dörren bredvid
entrén till nr 50. Behörigheten läggs på de elektro-
niska nycklarna.

Samtal med Solna stad
Solna stad har under rubriken “Ett levande och
tryggare Västra skogen” kontaktat dels Signalisten
(som äger fastigheten Johan Enbergs väg 1) och
dels de bostadsrättsföreningar som finns utmed
gatan för att ha en dialog om vårt omedelbara
närområde. Information som vi har fått är att en ny
verksamhet är på gång till den tomma lokalen som
finns i bottenplanet på Motorborgen. Belysningen
utanför butikerna mot torget har bytts ut till
LED-belysning samt att pelare samt fasad kommer
att målas innan sommaren. Även inne i Motorborgen
kommer ett stort antal armaturer uppgraderas till
LED-belysning och väggar och linjemålningar på
parkeringsplanen inuti Motorborgen kommer att
målas.

Det pågår en inventering av belysningen i området..
Sly och buskar har beskurits kring gångvägen norr
om Armégatan mot Pampasparken. Beskärningar
kommer även att ske av buskar och träd mellan
Johan Enbergs väg och förskolan Påfågeln. Två
trappor håller på att rustas upp nedanför Johan
Enbergs väg mot gångbanan nedanför mot Pampas.
Torget har fått en ny anslagstavla samt nya
cykelparkeringar med tak installerats. Lindträden är
hamlade och idegranarna formklippta.

Vi har uppmärksammat Solna stad på den för-
modade försäljningen av narkotika i vårt närområde.

Detta är ett hos polisen känt problem och de vill ha
vårt hjälp att stävja problemet. Anmäl till polisen även
om du bara har en “känsla” av att kriminalitet
förekommer. Notera antalet personer, klädsel och om
möjligt t ex registreringsnummer på eventuell bil.
Enklast är att tipsa via formulär på webben,
https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-v
ia-webben/, men det går också bra att ringa 114 14.

Uteplatser och balkonger
Nu när solen börjar att titta fram så blir det också mer
aktuellt att börja använda uteplatser och balkonger
mer frekvent. Medlemmar som bor i lägenheter på
markplan är ansvariga för att olja in staketet som
omger uteplatsen. Meddela styrelsen om du behöver
olja och penslar för detta arbete (föreningen bekostar
detta).

Föreningens balkonger är levererade av Balco AB.
Dit vänder du dig om du t ex behöver en nyckel till
bakonglåset. Vi bifogar även den balkonginformation
som delades ut efter slutfört arbete av Balco.

Solcellsanläggningen
Efter en solfattig vinter börjar vi nu gå mot ljusare
tider vilket märks på solcellsanläggningen på taket
som återigen börjar producera el.

Nyfiken på vad anlägg-
ningen producerar just
nu? Scanna QR-koden
och se efter.

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/
https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/

