
Solna 25 november 2019 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN I MARSKALKEN 1 

Ny tidsplan för saneringen av balkonger  
Efter stoppet, som varade över en månad, har arbetet kommit igång igen. Nu har vi i 

styrelsen fått en uppdaterad tidsplan från entreprenören – och projektet är tyvärr rejält 

försenat. Alla torn kommer därför inte vara klara innan årsskiftet. OBS! Förseningen 

innebär ingen fördyring för föreningen – upphandlingen är gjord till fast pris – utan 

innebär att det tar längre tid för projektet att bli färdiga.  

 

Den nya tidsplanen är som följer:  

Torn 1-3 (de tre första tornen) 

Arbetet slutförs inom kort, och byggtornen rivs senast vecka 51. Rivningen kommer att 

kunna ske även under helger mellan kl 9-16. 

 

Torn 4 (Johan Enbergs väg 36 med balkonger mot 38B och 38B med balkonger mot 36) 

Arbetet påbörjas nu och jobbet beräknas vara klart så att tornet kan rivas senast under 

vecka 51. Samma sak här som för föregående punkt: visst arbete kommer att behöva 

ske under helger, och då mellan kl 9-16.  

 

Torn 5 och 6 (gäller resterande balkonger) 

Arbetet påbörjas först efter nyår (troligtvis vecka 2), detta då vi i styrelsen inte vill ha 

tomma byggnadstorn utanför ett antal lägenheter under jul och nyårshelgen, när många 

dessutom inte kommer att vara hemma.  

 

OBS1! För er vars balkonger ska saneras härnäst: kolla gärna tidigare information om 

vad som gäller för möbler, trall/annat golvmaterial samt elinstallationer. Glöm inte heller 

att öppna alla fönster på de inglasade balkongerna när det är dags att bygga upp 

byggtornen utanför just er balkong.  

 

OBS2! Ni som har ställningar utanför era balkonger får inte öppna eller gå ut på 

balkongerna så länge ställningarna finns kvar!  

 

För frågor eller mer information: kontakta Victor på Nordstaden via 

victor.setterberg@nordstaden.se eller 08-587 801 95.  

 

Övernattningsrummet och grovtvättstugan 
Förseningen i projektet innebär att övernattningsrummet är fortsatt uppbokat för 

saneringsprojektet, och kommer så vara även över jul och nyår. När projektet är helt 

klart kommer rummet att bli bokningsbart via hemsidan igen.  

 

Under samma period kommer grovtvättstugan, tvättstuga nr 10, att vara upptaget varje 

vardag mellan kl 13 och 19.  

 

Grannsamverkanprojektet igång 
Grannsamverkangruppen hälsar att de är igång, och att den som vill veta mer gärna får 

kolla in http://www.samverkanmotbrott.se/. Vi kommer också att publicera viss 

information på vår egen hemsida www.marskalken1.se inom kort. Vår egen 

Grannsamverkansgrupp leds av Siv Junestam Wiberg.  

 

Påminnelse om rökförbud i trapphus och entréer 
Tyvärr måste vi påminna om att det råder totalt rökförbud i våra trapphus och entréer.  
 

ATTENTION! This is important information. If you require this information in English, 

please contact someone in the board.  
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