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RUNNETT KULTURARV
I Stockholm och Årsta finns många byggnader som har ett särskilt kulturhistoriskt värde. De är en viktig del av det gemensamma kulturarvet. Byggnaderna berättar om det Stockholm som har varit och är ofta exempel på god
stadsplanering. Runnett är en del av Stockholms kulturarv och är därmed
grönklassificerad. Mer om det och vad det innebär för dig, kan du läsa på
nästa sida.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RUNNETT
BALKONGRENOVERING
Nu har vi tecknat avtal med Totalfasad för att renovera balkongerna. Arbetet startar vecka 32 den
7 augusti och pågår till den 24
november.
Precis som med stambytet är
det Mats Stoltenberg från Projektledarhuset som är projektsamordnare för renoveringen av balkongerna, så det är i första hand honom
prenör, själva utföra den större
du kontaktar om du har frågor. Han
delen av det praktiska arbetet.
har telefonnummer 08-588 919 15.
Styrelsen är fortfarande intresserad av att få in dina önskemål och
LOKALERNA
Vi ser nu över möjligheten att för- synpunkter vad gäller utemiljön.
Antagandet av de nya stadgarna
ändra våra två lokaler till lägenheter och vi hoppas att detta kan ske gör att vi kan förlänga bokslutsåret
samtidigt eller i nära anslutning till och gå över till kalenderår istället
balkongrenoveringen. Vi återkom- för brutet räkenskapsår.
mer med mer information om det
GRILLNING
så snart vi kan.
Föreningen har införskaffat en ny
grill som står på gården mellan
EXTRASTÄMMAN
Efter valet på extrastämman kan vi husen. På grund av stöldrisken
nu välkomna Mattias Wernersson är den nu fastkedjad i mattställoch Susanna Olofsson i styrelsen. ningen. Nyckel finns i tvättstugan
Beslutet att gå vidare med hel och hänger på samma knippa som
nedknackning av balkongerna re- nyckeln till vattenkastaren på hus
sulterar som sagt i en högre kost- 34-36.
För brandsäkerhetens skull är det
nad än budgeterat. Vi planerar att
ta igen det på trädgården genom bra om du drar fram vattenslangatt, istället för att anlita en entre- en och sätter på vattenkastaren
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när du grillar så att du har snabb
tillgång till vatten om olyckan är
framme. När du grillat klart låser
du fast grillen och täcker över den
med plast och återlämnar nyckeln
i tvättstugan.
Det finns en vattenkastare på
hus 34-36 och två stycken på hus
38-42. Nyckeln till vattenkastarna
på hus 38-42 hittar du i källaren
bredvid vattenslangen.
Använd gärna vattenkastarna
till att vattna växter, skölja av din
cykel eller annat miljövänligt. Det
är dock inte tillåtet att tvätta bilen
på gården.
GARANTI VÄRMEGOLV
Du har nu fått garantitisedeln till
ditt värmegolv. Garantin ligger på
fem år, dock får du 25 års garanti om du går in på Ebecos hemsida och anmäler att du har ett
värmegolv av fabrikat Ebeco. All
information kring detta hittar du
i mappen om skötselråd som du
fått av Husab som utförde stambytet.
SÄKERHETSDÖRRAR
Styrelsen har nu gjort en överenskommelse med Secor angående
Daloc säkerhetsdörrar. Färgen vi

ska ha på dörrarna heter Golden
Oak och påminner om färgen på
de ytterdörrar vi har nu. Mer information och intresseanmälan får
snart i brevlådan.
BREDBAND
Vårt avtal med ComHem löper ut
om två år. Innan dess kommer
IP-Only att dra in fiber i fastigheten. Då kommer du kunna välja
fritt bland bredbandsleverantörer.
Du kan naturligtvis fortsätta att
använda ComHem som din leverantör. Mer information om detta
får du längre fram.
GLAD SOMMAR!
Vi önskar er alla en glad och trevlig sommar med mycket sol och
värme.

GRÖNKLASSIFICERING
Grön klassning innebär att en
fastighet har ett högt kulturhistoriskt värde och betyder
att bebyggelsen är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt. Kortfattat innebär grönklassificering
att inga ingrepp i byggnaden
får göras som ur kulturhistorisk synvinkel är ovarsamma,
negativa för stadsbilden eller
som förvanskar kulturhistoriska värden.
DET INNEBÄR BLAND ANNAT
• Att husets ursprungliga fasad- och takmaterial bibehålls och att tilläggsisoleringar undviks.

• Att husets ursprungliga detaljutformning med fönster,
portar, balkonger, fasadutsmyckningar m.m. bibehålls.
• Att husets ursprungliga
färgsättning bibehålls.
• Att tidstypisk markplanering
och växtlighet bevaras.
DET INNEBÄR BL.A. FÖR DIG
Att du inte får sätta upp något
på fasaderna och att du ska
söka tillstånd från styrelsen
innan du gör några större
ändringar i din lägenhet. Vill
du ändra planlösningen måste du också göra en bygganmälan till Stockholm stads
stadsbyggnadskontor.

