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Nu drar trapphusprojektet igång! 
Nytt år, nya möjligheter och ett efterlängtat dagsljus som sakta återvänder. Och nu ska vi 
alldeles snart dra igång vårt efterlängtade trapphusprojekt. Det är Selbergs Entreprenad 
som är ansvarig för detta projekt som kommer att pågå under perioden februari – juni. 
Men man kommer att göra en (1) entré och ett trapphus i taget, och varje sådant trapphus 
beräknas ta ungefär en månad att färdigställa.  
 
För varje trapphus är det ett antal moment som ska utföras. Inledningsvis handlar det om 
demontering av diverse el- och byggmaterial. Därefter följer målning, el- och armaturar-
beten, golvslipning och slutligen byggarbeten. Dessa byggarbeten handlar huvudsakligen 
om montering av nya undertak i entréerna och iordningsställande av postrum – ett i varje 
entréplan – dit postboxarna kommer att flyttas. En stor del av det totala projektet utgörs 
av montering av nya armaturer i trapphus och entréer.  
 
Arbetena kommer att inledas i 18 A, där de preliminärt startar den 1 februari och därefter 
pågår under hela februari. Vissa moment kan sträcka sig en bit in i mars. Därefter följer i 
tur och ordning 18 B, 18 C och 18 D, och lite grovt kan vi säga att 18 B renoveras under 
mars, 18 C under april och 18 D under maj. Senast i mitten av juni kommer projektet vara 
klart, slutstädad och slutbesiktat. Så i år kommer det inte pågå några renoveringsprojekt 
under semestertiderna.  
 
På vår nya hemsida kommer vi löpande lägga ut uppdaterad och specifik information allt-
eftersom Brf Bågen i Umeå - hem (bagen-umea.se)   
 
Behöver vi vid något tillfälle gå ut med brådskande information, exempelvis om elektrici-
teten temporärt behöver stängas av i ett trapphus, kommer vi att använda vår SMS-tjänst, 
till vilken vi förstås hoppas och utgår från att du är ansluten.  
 
Det är viktigt att du är observant och tar det försiktigt under byggtiden så att du inte råkar 
snubbla över verktyg eller sladdar eller annat som kan ligga framme. Följ också de anvis-
ningar eller särskilda säkerhetsföreskrifter som kan komma att meddelas. 
 
Ansvarig och samordnande platschef under byggtiden kommer vara Erik Jonsson på Sel-
bergs. Erik nås på telefon 072-402 26 17. 
 
Sopkärlen utanför sophuset 
Numera står det två blå sopkärl direkt utanför (öster om) sophuset. På förekommen an-
ledning vill vi påminna om att dessa sopkärl får användas av alla boende i de tre förening-
arna Bågen, Esplanaden och Minnet. 
 
 

https://www.bagen-umea.se/
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Preliminära resultat från OVK:n 
OVK:n (den obligatoriska ventilationskontrollen) genomfördes den 17 och 18 januari. De 
preliminära resultaten visar i korthet följande: 
 
• att luftflödena behöver justeras i några av våra trapphus då vissa lägenheter uppvisar lite för 

höga flöden, medan andra uppvisar lite för låga flöden.  
 

• att det i flera lägenheter finns behov av att rengöra de frånluftsdonen som sitter i taket i bad-
rum och toaletter. Detta görs enklast med dammsugare, och bidrar till förbättrad ventilation. 
Kör även filtren till köksfläkten i diskmaskinen några gånger varje år. Köksfläktarna är också 
en del av fastighetens ventilationssystem.  
 

• att ett tiotal lägenheter har otillåtna fläktar inmonterade vilka påverkar ventilationssystemet 
negativt. Detta är en sannolik förklaring till att flera lägenheter upplever främmande matos, 
då vårt ventilationssystem utgår från att alla använder så kallade Alliancefläktar. Ägarna till 
dessa lägenheter kommer att bli anmodade att demontera dessa fläktar, alternativt montera 
in ett motoriserat spjäll bakom fläkten, vilket gör att de då fungerar på ett sätt som är likvär-
digt med en Alliancefläkt.  

 
Nytt förvaltaravtal 
Styrelsen har tecknat ett nytt förvaltaravtal med HSB som väsentligt sänker föreningens 
kostnader, men också som en följd av detta förändrar villkoren kring vilka tjänster vi som 
förening kan avropa. Avtalet består av vissa fasta – i förväg prissatta – åtaganden och en 
möjlighet att därutöver avropa ytterligare tjänster.  
 
I korthet betyder detta att förvaltaren i huvudsak kommer att ta uppdrag från styrelsen 
och i mindre utsträckning från enskilda medlemmar. Som medlem hänvisas du därför till 
att använda dig av tjänsten Mitt HSB (www.mitthsb.hsb.se) eller genom att använda län-
ken  https://www.hsb.se/norr/kontakt/ eller via telefon 010-303 20 00 om du vill anmäla fel 
eller beställa tjänster. 
 
Remiss om innergården 
Föreningen ska senast på måndag den 31 januari ett yttrande över ett förslag till omda-
ning av innergården som en konsult utarbetat på uppdrag av Samfälligheten. Detta ytt-
rande kan du som medlem ta del av på vår hemsida från och med den 1 februari, och vi 
ser gärna att du sätter dig in i de tankegångar som just nu diskuteras kring innergårdens 
framtida utformning och styrelsens synpunkter på dessa.  
 
Uppdatering av telefonnummer 
Vi vill slutligen uppmana alla att se till att det finns aktuella kontaktuppgifter i ”Mitt 
HSB”. Logga in, klicka på ”Min profil” och fyll i, alternativt uppdatera, dina uppgifter.  
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