
Solna 27 augusti 2019 

Här kommer aktuell information från styrelsen i Brf Marskalken 1. 

 

Som tidigare meddelats kommer alla balkonger att saneras från PCB med start i 

september. Detta är vi tvungna att göra efter ett föreläggande från Solna stad. Enda 

undantaget är de hörnbalkonger i 32B som vetter åt baksidan – dessa åtgärdades redan 

på 90-talet och berörs inte av detta.  

 

Arbetet kommer att utföras av Nordstaden/Stark under perioden september till december 

i år. Vi kommer inom kort ha ett startmöte med entreprenören, och hoppas ha mer 

detaljerad information efter det mötet.  

 

Enligt den tidsplan som tagits fram kommer man att ta sig an våra portar i två etapper:  

 

Start  Slut  Berörda portar 

Etapp 1 23 sep ca 25 okt   32A, 32B, 34   
Etapp 2  28 okt ca 30 nov   36, 38A, 38B  

 

 

Kom ihåg: 

 Balkongen måste vara helt tömd på saker, möbler osv. Utan undantag!  

 

 När balkongen är tömd, kommer allt arbete att utföras från utsidan. Med 

andra ord behövs inget tillträde till lägenheten. Undantag från ovanstående är 

om du har installerat el på balkongen, då kommer Stark/Nordstaden att 

behöva komma in i lägenheten för att utföra vissa arbeten. 

 

 Är du äldre eller om du av andra skäl behöver hjälp t ex med tunga lyft kan du 

få hjälp av Nordstaden att tömma balkongen. Meddela någon av oss i 

styrelsen i god tid innan din balkong måste tömmas om du behöver hjälp med 

detta!  
 

Styrelsen har beställt en container, där medlemmar kan slänga grovsopor. Den kommer 

att stå utanför våra portar med start den 5 september till och med den 10 september. Vi 

undersöker möjligheten att ha den låst, så att bara föreningens medlemmar med 

portnyckel kan slänga saker. Kom ihåg att bara slänga grovsopor där – inte 

hushållssopor eller sådant som ska sorteras och slängas vid miljöstationen på andra 

sidan Motorborgen. Du får självklart inte heller slänga el-avfall i containern. 

Styrelsen har sagt upp avtalet med vår nuvarande tekniska förvaltare Nordstaden, och 

en ny upphandling ska göras under hösten. Avtalet med Nordstaden gäller fram till och 

med årsskiftet. Mer information kommer.  
 

     //Styrelsen i Brf Marskalken 1 
 
 

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

please call or e-mail our chairman Jimmy at +46 702601771 or 

larssonhagberg@gmail.com.  

mailto:larssonhagberg@gmail.com

