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HÄLLBYGATANS FÖNSTER	

	

Fönstren  i  Hällbygatshusen  kommer  att 
bytas till nya. Flera av de gamla fönstren 
har  befunnits  vara  i  tveksamt  skick,  och 
några av burspråksfönstren på norrsidan är 
bytta  till  fönster  av  dålig  kvalitet. 
Styrelsen har därför bedömt det som mest 
fördelaktigt  att  byta  alla  fönster  i  dessa 
hus.  De  nya  fönstren  kommer  att  bli  av 
treglastyp (2+1), med nya färdigmonterade 
persienner.  Bytet  kommer  troligen  att 
påbörjas i vår, och beräknas bli klart före 
årets slut. 	


PRÄSTGÅRDSGATANS FÖNSTER	

	

Lägenhetsfönstren  i  Prästgårdsgatshusen 
kommer  att  renoveras  enligt  en  metod  som 
innebär att nuvarande träkonstruktion (båge och 
karm) behålls, skrapas och nymålas, medan alla 
gamla  glasrutor  tas  bort  och  ersätts  med  en 
sluten  treglaskassett.  Även  här  kommer  nya 
persienner att monteras (på insidan av fönstren). 
Arbetet  kommer  att  påbörjas  i  vår,  och 
förhoppningsvis vara färdigt före årets slut. Att 
styrelsen  här  valde  en  renoveringslösning 
berodde bl.a. på att fönstren i dessa hus befanns 
vara  i  betydligt  bättre  skick än i  Hällbygatans 
hus.  Källarfönstren  i  Prästgårdsgathusen 
kommer  dock  att  bytas  till  nya,  med  förstärkt 
glas, vilket innebär att de nuvarande metallnäten 
som täcker en del av dessa fönster kan tas bort.	


Vänd!	


VÄLKOMMEN  
 
till nummer 2/2012 av vårt informations-
blad. Det har blivit höst, och det finns en 
hel del nyheter gällande vår förening. 
Först och främst har vi haft en extra 
föreningstämma (1/10) som behandlade en 
enda fråga, nämligen den om våra fönster. 
Efter diverse undersökningar och ett 
regelrätt offertförfarande kunde styrelsen i 
början av hösten presentera ett färdigt 
förslag till fönsteråtgärder för den extra 
föreningstämman. Förslaget godkändes av 
stämman, och åtgärderna kommer nu alltså 
steg för steg att genomföras. Läs mera i 
detta blad om vad som kommer att  hända!	


Ett nytillverkat fönster av den typ som kommer att 
 monteras på Hällbygatans hus 

Insidan på den typ av nya fönster som kommer 
att monteras på Hällbygatans hus 



HUR KOMMER DET ATT 
SE UT?	

	

En  stor  del  av  detta  informationsblad 
ägnas åt bilder på hur det kan komma att 
se  ut  efter  det  att  fönsterarbetena  är 
avklarade. Vi i styrelsen hoppas att de nya/
renoverade  fönstren  skall  bli  vackra, 
energibesparande  samt  värdehöjande  för 
alla våra bostadsrätter! 	

	


 ÖVRIGA NYHETER	

	

På grund av ettt ökat antal ansökningar om att få 
hyra ut i andra hand i vår förening har styrelsen 
beslutat  om  en  policy  i  denna  fråga. 
Bostadsrättslagen  säger  att  "en  bostadsrätts-
havare får upplåta sin lägenhet i andra hand till 
annan  för  självständigt  brukande  endast  om 
styrelsen ger sitt samtycke". Styrelsens policy är 
att,  enligt  detta  lagrum,  ge  tillstånd  till  
andrahandsuthyrning  om   beaktansvärda  skäl 
(dokumenterade!)  föreligger,  dock  för  en 
maximal  tid  av  två  år.  Styrelsen  bevakar 
samtidigt  utvecklingen  i  riksdagen,  där 
regeringen lagt  fram ett  förslag till  ändring av 
bostadsrättslagen  som  ger  bostadsrättsinneha-
vare större frihet att  hyra ut i  andra hand utan 
föreningens tillstånd, och till  en högre hyra än 
vad  som nu  accepteras.  Det  har  blåst  upp  till 
strid  kring  detta  förslag,  oppositionen  är  emot 
det i sin nuvarande form. De hävdar att förslaget 
skulle  innebära  ett  stort  steg  bort  från 
bostadsrättstanken, som innbär att medlemmarna 
ska bo själva i sina lägenheter och ta gemensamt 
ansvar för sina hus. Frågan kommer troligen att 
avgöras före årsskiftet.	

	


MER INFORMATION OM 
FÖNSTERARBETEN   
	

Närmare  information  om  hur 
fönsterarbetet  går  till  kommer  att  ges  i 
god  tid  innan  arbetena  kommer  igång 
både  skriftligen  i  brevlådorna,  på  vår 
websida,  och  på  ett  informationsmöte 
senare i år eller i början av nästa år. Det 
kommer att gå att bo kvar i lägenheterna 
under arbetstiden, men i området närmast 
fönstren kommer man förstås att behöva 
plocka undan möbler, gardiner tavlor etc 
under någon eller några dagar. 	


Ett fönster som renoverats enligt den metod som kommer att användas för fönstren i 
Prästgårdsgatans hus 


