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Enligt önskemål från ordförande, inför kommande stämma, utfördes den 25 maj 

2020 en okulär övergripande tillsyn av BRF BBIM  

 

Den bygger på iakttagelser från mig som förvaltare om saker som bör åtgärdas i 

föreningen. I vissa fall också på idéer och förslag. Alltså inte nödvändiga, men 

möjliga vägar framåt.  

 

Denna rapport tar inte upp sådant som med hänsyn till byggnads-och 

markdelars ålder och som kan anses vara normalt, utan här redovisas generella 

fel och brister, eller bara förbättringsområden, där åtgärder kan behöva göras i 

närtid eller planmässigt på längre sikt.  

Inte heller läggs någon större vikt åt de projekt som drivs gällande planerat 

underhåll. (Tak samt balkongrenoveringar.) 

 

För arbeten som finns upptagna i rapporten och som styrelse vill få åtgärdat 

eller ta in prisuppgifter på, kan undertecknad kontaktas. 

 

Rapporten tar också upp noteringar och rekommendationer kring brandskydd 
och vad som bör iakttas i arbetet med SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete). 
Tekniska installationer berörs också.    
 

Det ska sägas att denna övergripande tillsyn ger intrycket av att föreningens 

fastighet och byggnader ser ut att vara välskötta.  

(Underhållsbehov avseende startade projekt undantagna) 

 

Vår rekommendation är att styrelsen som ytterst ansvarig för vidmakthållande 

av fastigheten och byggnadens status och värde över tid gentemot sina 

medlemmar, upprättar en handlingsplan och tillsammans med underhållsplanen 

sätter av budgetmedel för genomförande av de underhållsåtgärder som 

föreligger.                                         

 

Vid tillsynen togs ett antal foton och dessa återfinns i detta PM. 
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Plats Bild Kommentar 

Hörnet vid 
cykelaffären, 
mot 
Häradsgatan. 

 

Trasig 
fastsättning till 
stuprör. 

Alla entrédörrar. 

 

Inga fel att 
påpeka. Ger ett 
fantastiskt fint 
intryck och det 
är kul att se 
stilen bevarad. 

Entrétrappa 9A 

 

Delar av sten 
saknas. 

Hagåkersgatan  

 

Spricka i 
sockeln, 
åtgärdas i 
samband med 
andra puts/ 
måleriarbeten 
på sockeln. 

Baksida 
Hagåkersgatan 

 

Garageportar 
ser matta ut i 
färgen. Estetiskt 
påpekande. 
Förslag, 
antingen 
poleras eller 
målas alla 
portar. 
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Sockel baksida 
Hagåkersgatan, 
även framsidan 
berörs. 

 

Färgen till viss 
del borta, 
”flammig”. 
Estetiskt 
påpekande. 
Förslagsvis 
målas med 
tillhörande 
putsarbeten i de 
fall skador 
finns. Överlag 
är ändå 
intrycket ok. 

Baksidan 
Hagåkersgatan. 

 

Ventilgaller 
saknas och det 
är lätt för 
skadedjur att ta 
sig in i 
byggnaden. 

Gårdsbelysning 
Djäkneg. 

 

Svårt att avgöra 
vad det är för 
ljuskälla. Ev. 
Äldre sort (?) 
som kan 
uppdateras 
med effektivare 
LED armatur. 

Sockel 
Djäknegatan 

 

Estetiska 
påpekanden 
och kan 
planeras in i 
underhållet 
inom några år.  
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Flertal ställen 
runt om hela 
fastigheten. 

 

Även vid 
tidigare besök 
har större högar 
med mossa 
iakttagits på 
marken. Ev. 
Mycket mossa 
på tak. 
Vid takarbeten 
bör säkerställas 
att stuprör är 
rena, för att 
undvika stopp. 
Om inte rören 
byts. 
Även om 
lövsilar tar det 
mesta kan en 
underhålls-
spolning av 
ledningar vara 
lämpligt. 

Djäkneg. 

 

Armatur ser ut 
att vara av äldre 
typ. Förslagsvis 
byts till nyare 
LED. 

Vid garage 19.  
Djäknegatan. 

 

Källardörr i slitet 
skick. 
Förslagsvis 
målas eller byts 
dörren. 
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”Garagedörr”, 
gavel. 
Djäknegatan 3 

 

Används dessa 
fortfarande? I 
behov ar 
åtgärd, målas 
är förslaget. 

Diverse 
balkonger. 

 

Markiser. 
Finns avtal för 
dessa mellan 
föreningen och 
den boende? 
Om inte bör 
detta tas fram 
för att förtydliga 
ansvar och 
skyldigheter, 
Blir särskilt 
aktuellt vid en 
balkong eller 
fasadrenovering 

Djäknegatan 3A 
framsidan, samt 
3B baksidan. 

 

Ventilations-
galler 
övertejpade. 
Ger sämre 
ventilation och 
kan påverka 
negativt 
inomhusmiljön 
för boende.  
Vid en 
radonmätning 
kan detta i 
värsta fall göra 
att underkänt 
resultat nås. 

Många 
rabattkanter 
runt om 
fastigheten. 

 

Tydlig gräns 
mellan gräs och 
rabatt saknas. 
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Se nedan. 

 

Se nedan. 
Ev. görs detta 
område om på 
sikt. Förslagsvis 
en ytterligare 
grillplats. 
Idag finns två 
piskställningar 
här. Används 
de? 

Gården utanför 
Djäknegatan 3 

 

Detta område 
behöver rensas 
från plattor som 
”bara ligger i 
hög”. Asfalt och 
kantstenar 
behöver 
rengöras från 
mossa. 

Gården 

 

Belysning på 
träd. Fyller 
dessa sin 
funktion efter att 
träden 
beskurits? 
Behöver de 
riktas om? 

Gården 

 

Sophus. 
Ser ok ut men 
kommer behöva 
målas inom ett 
par år. 

Gården 

 

Kanske bättre 
med en fast 
grill? Tunna för 
uppsamling av 
kolen? 
Det finns en 
gemensam grill 
i källaren 
Hagåkersgatan, 
är den alltid kall 
vid inställning? 
Ökad risk för 
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brand vid fel 
hantering. 

Hagåkersgatan 
7 framsida. 

 

Här ser 
ventilgaller 
dåliga ut, 7:an. 
På 9:an verkar 
de bytta. 
Förslagsvis 
åtgärdas alla 
galler i 
samband med 
att 
byggställning 
finns på plats.  

Hagåkersg. 9A 
Källaren 

 

Armaturer av 
äldre typ, men 
där ljuskällor 
överlag är bytt 
till LED.  
Kupa saknas på 
ena.  

Källare 

 

Mycket av elen 
ser nydragen 
ut. 

Olika delar i 
flera 
byggnader. 

 

Många vatten-
kopplingar ser 
bra ut och är 
bytta. 
Mycket gamla 
rör är kvar med 
äldre isolering. 
Viktigt att känna 
till att dessa 
oftast innehåller 
asbest och ska 
behandlas 
försiktigt. 
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Inkommande 
vatten. 

 

Förslagsvis 
byggs dessa in. 
Minskar risken 
för 
”skadegörelse”/
olyckor, eller 
bara att någon 
stänger av en 
ledning som 
”pojkstreck”. 

Era skyddsrum. 
 
Finns 5 st 
aktiva i er 
förening enligt 
MSB. 

 

Var finns nyckel 
till dessa och är 
de i fungerande 
skick? Finns allt 
material 
tillgängligt för 
att driftsätta 
dem inom 48 
timmar? 
Vem i 
föreningen 
ansvarar för 
aktivering? 

Trappa i 
Källaren 
Hagåkersgatan. 

 

Markeringar vid 
första och sista 
steg saknas. 
Förslagsvis 
märks stegen 
också upp med 
fluorescerande 
färg eller tejp. 
Säkerhet vid 
strömavbrott. 

Cykelrum 
Hagåkersg. 7A 

 

Äldre typ av 
belysning med 
av/på knapp. 
Förslagsvis byts 
till 
närvarostyrning 
om behov av 
åtgärd på 
armatur 
kommer 
framöver. 
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Se ovan. 

 

Gäller denna 
lapp 
fortfarande? 
Trög dörr p.g.a 
fasadrenovering
. 

Djäkneg. 3A 
högst upp. 

 

Kupa saknas till 
armatur. 

Hagåkersgatan 
7D 

 

Här finns bara 2 
lägenheter och 
det känns nog 
”privat”. Dock är 
det ett 
gemensamt 
utrymme och 
material ska 
inte förvaras 
här.  
Ökar risken för 
brand samt 
försvårar 
utrymning. 

Några olika 
trapphus. Ser 
generellt bra ut. 

 

Ur 
brandskydds-
synpunkt ska 
inga dörrmattor 
finnas i 
trapphusen.  

Diverse ställen. 

 

Brandvarnare, 
vem ansvarar 
för kontroll och 
batteribyte. 
Finns underlag 
för SBA? 
Dokument som 
säkerställer var 
och hur många 
som finns 
monterade? 
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Djäknegatan 3. 
Källaren 

 

Här finns en 
brandvarnare 
med uppgift om 
senaste kontroll 
maj 2018. 
Vem ansvarar 
för att kontrollen 
görs? SBA 

Djäkneg. 1B 

 

Fuktskada i 
innertak högst 
upp i trapphus. 
Förslagsvis 
åtgärdas efter 
takarbeten. 

Djäknegatan 3 
B, högst upp. 

 

Del av 
handledare 
saknas. 

Diverse platser i 
olika 
källardelar. 

 

Källargolvet har 
ett flertal platser 
med bortsliten 
färg. Normalt i 
äldre hus, men 
en målning 
höjer snabbt 
intrycket. 

Exempelbild 
Djäknegatan 
tak invändigt. 

 

Då takarbeten 
är separat 
projekt tas 
denna bild bara 
med som ett 
exempel på 
nuvarande 
skick. 
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Djäknegatan 1 
Vind 

 

Dörr mellan 
vindar. Denna 
saknar lås och 
stänger inte 
ordentligt. Trolig 
brandcell och 
bör åtgärdas. 
 
Även ljusknapp 
ena sidan 
saknas vid 
denna dörr, för 
att släcka, 
tända vid 
passage mellan 
vindarna. 

Takluckor på 
vind. Denna på 
Djäknegatan. 

 

Äldre stegar där 
glidskydd 
saknas. 
Stege kan glida 
undan när den 
beträds. 

Generellt alla 
vindar. 

 

Äldre armaturer 
som verkar vara 
bytta till LED 
ljuskällor. 
Alla av/på 
knappar är 
manuella av 
äldre typ. 
Någon vind var 
tänd när jag 
kom dit. 
Förslagsvis byts 
systemet till 
närvarostyrt. Då 
finns även 
chans att få till 
nödbelysning. 
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Hagåkersgatan 
7B. Vindsdörr 

 

Dörrstängare 
saknas helt. 

Djäknegatan 3A 
Vindsdörr. 

 

Vindsdörr 
stänger inte 
ordentligt. Bör 
justeras för att 
minska risken 
för inbrott 

Djäknegatan 3B 
Vindsdörr 

 

Vindsdörr 
stänger inte 
ordentligt. Bör 
justeras för att 
minska risken 
för inbrott. 

Gården. 

 

Lekplatsen ser 
generellt bra ut. 
Förvaltare 
kommer 
ombesörja att 
årliga 
besiktningar 
bokas framöver. 

 

NOTERINGAR OCH REFLEKTIONER EFTER MITT BESÖK 

Utvändigt och mark 

 

Med en uttalad tanke om att ha Mölndals finaste utemiljö, finns det en tydlighet att 

arbeta mot för fastighetsskötseln.  
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Överlag ser det bra ut, dock finns vissa påpekanden i bilderna. En tanke är att ha 

tydligare rabattkanter mot gräsmattan, alternativt att det kantskärs mer regelbundet. Ett 

måste för att hålla tydliga gränser mellan gräs och rabatter. 

 

Vissa asfaltsområden samt kantstenar behöver mekaniskt rensas från mossa. 

 

Det är trevligt med grillplatser för de boende. En tanke kan vara att skaffa 

uppsamlingskärl till askan. Detta för att inte riskera få den i sopor eller andra ställen där 

brand kan uppstå. En annan att ha en fast grill till de boende. Idag fanns en grill i en 

källargång. Vid fel hantering kan detta medföra brandrisk.  

 

Vad finns för styrning av utebelysning? Går den på ljus eller på timer? Eller har ni ett 

”astrour” kopplat? Det är annars en idé för framtiden, då det ställer in all belysning 

automatiskt efter geografiskt område och tid på året. 

 

 

Invändigt 

Generellt ser det bra ut i trapphusen. Inte särskilt mycket skador och framför allt inte 

mycket saker uppställda. Det är positivt att det finns en bra ”kultur” med ordning i 

föreningen. 

Detsamma gäller på vindarna som är ”rena” från saker utanför de avsedda utrymmen 

som finns. 

Gällande SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete), har ni avtal med någon som utför 

detta åt er?  

Det finns vissa saker att se över så som brandsläckare påpekad i bild.  

Särskilt vindarna bör göras åtgärder på. Det är en mörk plats att vara på vid ett ev. 

Strömavbrott. Sker det i samband med en akut utrymningssituation kan det få allvarliga 

följder. 

Detta ligger under egenkontroller och är viktigt att ha dokumenterat om en olycka 

händer med personskador. 

Det är en stor variation på nycklar till olika utrymmen i föreningen. På sikt kan dessa 

bytas ut till ett enhetligt låssystem för att underlätta hanteringen. Det ger också en 

större trygghet, jämfört med om det är mycket gamla lås med risk för nycklar ”på vift”. 

Bilder och tillhörande noteringar från platsbesök 25/4-2020, med kompletteringar 2/6. 

Peter v. Claer 

Fastighetsförvaltare 

Mobil: 0705- 44 22 68 

peter.vonclaer@hsb.se 
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