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  Statuskontroll 

Protokoll, Statuskontroll 
Murgrönans samfällighetsförening 
 
Objekt Samfälld egendom för föreningen 
Utförd datum 2020-11-03 
Plats Blåklockevägen, Liljekonvaljsvägen, Luktärtsvägen. Västerås 
  
OrgNr 716412-3205 
  
Närvarande Epost  Tel 
Magnus Söderholtz m.soderholtz@gmail.com  070-734 15 18 
Magnus Aldrin, Kondukta magnus@kondukta.se  0709-564300 
    
    
    
    
Protokoll delges närvarande samt EPost  Tel 
--    
    
Bilagor    
    

 

I följande protokoll redovisas de punkter som kontrollerats, och en bedömning av deras 
nuvarande status. Bedömningen utgår från vad som angivits vara styrelsens uppdrag att 
förvalta, dvs vad som upptagits i Anläggningsbeslut för samfällighetsföreningen. Skattningen 
av anläggningens skick, återstående teknisk livslängd, samt rekommendationer av åtgärder, 
bygger på erfarenhetsmässiga kunskaper och kan skilja sig från det verkliga förhållandet. 
Kontrollen omfattar delar som är åtkomliga och synliga utan demontering eller åverkan. 

För varje punkt har angivits gradering 1-3 som anger prioritet. Punkter med värdering 1 bör 
åtgärdas snarast, medan värdering 3 kan åtgärdas då möjlighet ges. 
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Allmänna råd 
Murgrönans Samfällighetsförening består av tre kvarter på olika gator. Det är ett trevligt och 
väletablerat område, och har en engagerad och intresserad styrelse, som nu söker 
åtgärdsplanering för området.  
Nedan några förslag på prioriteringar och möjligheter. 

Förvaltning av garagen 
Samtliga 37 garageplatser förvaltas i egen Gemensamhetsanläggning, GA2. 

Under åren har de som disponerar garagen tillåtits sköta underhåll i egen regi, både vad 
gäller löpande underhåll och större arbeten såsom byte av garageportar. Detta har fått till 
följd att garagen uppvisar varierande grad av underhåll, samt att olika typer av material och 
portar använts genom åren, beroende på brukarens preferenser. 

Det rekommenderas att föreningen snarast återtar kontrollen över garagen och dess 
underhåll. Föreningen, och därmed styrelsen, är formellt och juridisk ansvarig för 
förvaltningen i enlighet med anläggningsbeslutet. I förlängningen faller även ansvaret för ev 
olyckor eller materiellt förfall pga uteblivet eller felaktigt underhåll på styrelsen. 

Vid besöket fanns bara tillfälle att besöka ett enda garage. I detta fanns problem med vatten 
på golvet samt fukt- och mögelskador på väggarna. Ägaren hade ingen kännedom om 
varifrån elektriciteten i garaget kommer från, eller annan kunskap om garaget. Ytterligare 
ett skäl att inte lägga ansvar för underhåll på de enskilda personerna! 

Eftersom garagen, liksom all övrig samfälld egendom, måste förvaltas och underhållas 
korrekt är det viktigt att alla är införstådda med att föreningen formellt ansvarar, och är 
skyldig att inkassera medel etc för de verkliga kostnaderna för förvaltningen, inklusive 
avsättning av medel till underhållsfond för anläggningen. 

Inget hindrar förstås att kostnaderna hålls nere t.ex genom att medlemmarna bidrar med 
eget arbetet, men det är inte bra att släppa kontrollen och hoppas att individuella ägare 
klättrar upp för att mossrensa sin egen del av taket. När skada, t.ex frostsprängning eller 
personskada pga havererad port, sedan sker pga uteblivet underhåll kan garageinnehavare 
med framgång hävda att ansvaret ligger på föreningen styrelse. 
Ett absolut råd är därför att styrelsen för GA2 tar kommandot, och inköper, eller på särskilda 
arbetsdagar för garagen beordrar, lämpliga tjänster. 

Se också till att föreningen har huvudnyckel till samtliga garage, då det är ett krav för att 
kunna sköta underhållet. 

Allmänt underhåll 
Områdets underhåll har hållits på en sparsam nivå under lång tid. Det gör att 
underhållsplanen nu uppvisar relativt stora kostnader i närtid, och mindre delar vid senare 
år. Av samfällighetslagen framgår att en samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den 
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samfällighet för vilken den bildats, och att medlemmarnas likabehandling är viktig. Det är 
därför inte lämpligt att genom låga avgifter och lågt underhåll i praktiken skjuta behov till 
kommande boende.  

Styrelsens uppdrag och skyldighet är att underhålla samfälligheten, och att i enlighet med 
den upprättade debiteringslängden uttaxera tillräckliga medel för detta. Ett sätt att hålla 
ned avgiften är om vissa arbeten kan utföras av medlemmarna själva. Om detta inte är 
möjligt är det ändå styrelsens skyldighet att se till att underhållet utförs, exempelvis genom 
att anlita extern hjälp. Om tillgängliga medel inte räcker är styrelsen ”skyldig att utan 
dröjsmål upprätta och på föreningsstämma framlägga särskild debiteringslängd samt 
omedelbart uttaga vd som erfordras”. Extra uttaxering alltså. 

Det är inte helt ovanligt med medlemmars protester eller ”tyckanden” på stämman om att 
olika delar är onödigt att underhålla, att det blir för dyrt, eller ger för höga avgifter. 
Det kan då vara en bra trygghet för styrelsen att känna till dessa skyldigheter, och att 
samfällighetslagen faktiskt ålägger ledamöterna ett stort, i slutändan personligt, ansvar för 
underhållet.  

Det finns omfattande formella krav på upprättande av inkomst- och utgiftsstaten samt 
debiteringslängden. Dessa är de formella verktyg som styrelsen har för uttaxeringen, och 
bristfälligt upprättade dokument kan leda till att det inte går att få in medel om medlem 
underlåter att betala.  
Om det finns frågor kring detta är ni välkomna att ta kontakt för en diskussion kring 
föreningens formella dokument. 

Underhållsplan 
Fond och plan saknas enligt uppgift för garagen idag. Inga fonderingar finns. Mot bakgrund 
av vad som skrivits ovan rekommenderas det starkt att styrelsen snarast upprättar en budget 
och förslag till avsättningsplan, att presentera för fastställande på kommande stämma. 

Debiteringslängd 
Observera att det finns krav på att separat debiteringslängd uppdateras för varje enskild GA, 
eller att det i en gemensam debiteringslängd mycket tydligt framgår vad varje enskild 
medlem skall betala. Kronofogdemyndigheten har tydliga krav på hur en debiteringslängd 
skall vara uppställd, för att kunna nyttjas för uttaxering eller i värsta fall handräckningshjälp.  

Felaktigt uppställd debiteringslängd leder till att uttaxering formellt inte kan göras, eller att 
ärendet inte kan drivas vidare om man har medlemmar som inte betalar avgiften. 

Kondukta hjälper gärna till om ni önskar stöd vid utformandet av debiteringslängd och andra 
dokument. 
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4 GARAGE, 3 ST LÄNGOR.   HÄR ALLMÄNNA NOTERINGAR FÖR ALLA Bild Prio 
4.1 Garagebyggnaderna förvaltas i egen Gemensamhetsanläggning GA2. 

Varje garagesektion/lamell är separat. Interiör har ej kunnat kontrolleras. 
5675 
5716 

- 

4.2 Inom Liljekonvaljens område finns i en garagelänga utrymme för 
fiberanläggning och värmeanläggning. Båda utrymmena är i gott bruksskick 

 - 

4.3 Inga fonderingar eller avsättningar finns idag. 
Råd: Ordna med detta snarast. 

 1 

4.4 Garageportar av blandade fabrikat, modeller och kvaliteter. Svårt att skapa 
underlag för underhåll med varierande bestånd. 
Råd: Se text om återtagande av underhållsansvar. 

5675 
5678 
5717 

- 

4.5 Bristande vattenavrinning på de ställen som kunnat inspekteras. Ger upphov 
till fukt- och mögelskador. 

5701 
5707 
5717 

2 

4.6 Nockpannor på taken har uppstickande spikar, som riskerar släppa varvid 
nockpannan kan falla ner. 

 1 

4.7 Generellt finns mycket mossa på taken, särskilt i norrläge. Liljekonvaljen har 
mossa både på tak och i hängrännor. 
Taket är i stort behov av rensning för att inte förstöras. 
Råd: Rensa snarast takplåtar från mossa, bra och skräp. 
Råd: Rensa bort buskar och grenar som tillåtits växa nära och över garaget. 

5679 
5699 
5719 

1 

4.8 Jordslag på takfot och väggar.   1 
4.9 På flera ställen står buskar eller grästuvor olämpligt nära garagen, och 

binder fukt som i sin tur belastar/skadar fasaderna. 
Råd: Rensa bort alla buskar som hänger över garaget, eller växer nära 
panelen, främst på baksidan. 

5700 
5710 
5730 
5731 

1 

4.10 Lövsilar saknas på alla stuprörsanlutningar. Detta belastar 
dagvattensystemet som förvaltas av annan GA (GA1), vilket kan bli juridiskt 
knepigt. Bättre att se till att skada inte uppstår! 
Råd: Montera lövsilar av den modell som föreslås för GA1. 

5701 
5706 

2 

4.11 Port på Luktärtens garage skrapar i karmen, och förstör karmträ. 5705 
5706 

2 

4.12 Flera längor har målningsbehov, och på vissa platser behov av virkesbyte. 
Råd: Byt på de platser det behövs, och rengör övriga platser, t.ex baksidan, 
för att förlänga virkets livslängd. 

5680 
5682 
5700 
5707 
5708 

1 

4.13 Väggar har begynnande mossbeväxning och jordslag, binder fukt, förstör. 
Råd: Rengör snarast, se förslag för Lekparker GA1 

5709 
5711 

1 

4.14 Demolerade och skadade hängrännor och plåtar. Ändstycke saknas på 
hängränna. Risk för fuktskador på trä 

5718 1 

4.15 Betongbalkar/grund har sprickor och skador, troligen pga fukt och 
frostsprängning. 

5681 
5683 

3 

4.16 Insidan av garagen har bara kunnat ses på ett enda ställe. Om detta är en 
typisk plats finns flera fukt- och mögelproblem. Hemmagjorda bristfälliga 
försökt till fuktåtgärd med tejp. 
Råd: Tag kommandot över underhållet, gör en ordentlig inventering. 

5691 
5692 

?? 

4.17 Interiör i garagen har inte kunnat bedömas  ? 
4.18 Eldragning och elanläggningens status har inte kunnat bedömas  ? 
4.19 Garageportars & fjädrars status på insidan har inte kunnat bedömas 5678 ? 
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 Liljekonvalj har utrymme för värmeanläggning och fiber  1 
 

Nedtecknat av 

 

______________________________________ 

Magnus Aldrin, Kondukta Fastighetsteknik AB 
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