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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. 

Rörsystem 
Föreningen ansvarar inte för inkommande kallvatten eller avlopp till och från husen. Dock 
ansvarar föreningen för ledningar för dagvatten, ??både från de enskilda husen och??  (bör 
utredas ytterligare) för de gemensamma samlingsledningarna och brunnarna, samt till 
gemensamhetslokalen. Ledningarna är enligt uppgift spolade ca var femte år, men är varken 
kontrollerade eller åtgärdade under den tid som är känd. Det rekommenderas därför att 
föreningen snarast beställer en indikativ konditionsfilmning, för att bestämma aktuell status 
på anläggningen. Eftersom det är så många hus kan det möjligen räcka med ett antal 
stickprovsfilmningar på olika platser, för att få en uppfattning om anläggningens kondition. 
Eftersom status är okänd har en snar renovering lagts in som förslag i Underhållsplanen. 
Beloppen kan behöva justeras efter utförd kontroll. Förebyggande underhåll är alltid billigare 
än akuta reparationer, särskilt inom VA-området. 
Återkom gärna så hjälper vi till med att upprätta nödvändiga dokument för att begära in 
anbud på renovering från lämpliga företag, om renovering är aktuellt. 

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 
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.  
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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.  
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Nr Bevakningsområde   
1 AVLOPP/SPILLVATTEN Bild Prio 
1.1 Ej aktuellt för samfälligheten, men enskilda fastighetsägare rekommenderas 

översyn av detta i sin respektive fastighet. 
- - 

 

2 DAGVATTEN/REGNVATTEN Bild Prio 
2.1 Föreningen ansvarar enligt anläggningsbeslutet för dagvattenledningar från 

respektive ansluten fastighets nedgång i mark, och vidare genom 
samlingsledningar fram till kommunens överlämningspunkt till allmän 
dagvattenledning.  
Dessutom ingår inom området placerade gårdsbrunnar, lock och 
nedstigningsbrunnar. 
Rören har vid besökstillfället inte kunnat bedömas, men enligt uppgift från 
styrelsen är inget gjort under deras kända tid. 
Råd: Beställ inom snar framtid en spolning och konditions-
/funktionskontroll genom filmning, för att få kännedom om anläggningens 
status. En kontrollerad renovering blir alltid avsevärt billigare än akut 
reparation. Inkludera då även ev rensbrunnar för dagvatten. 
Råd: Utred de exakta gränserna för föreningens förvaltning: Omfattas 
dagvattenledningar fram till respektive hus? 

 
 
 
 
 
 
 

1 

2.2 Lövsilar saknas samtliga stuprör som kontrollerats, vilket leder till att löv och 
skräp från alla tak förs rakt ned i ledningarna; en stor och onödig extra 
belastning på systemet. Det är stora vinster för föreningen att slippa barr 
och löv i dagvattenledningarna. 
Råd: Montera lövsilar av ”utkastartyp”, som har mindre driftsproblem än 
”kopptypen”, som ofta blir full pga utebliven rensning. Dessa kan inköpas 
och bekostas av föreningen, då de kan anses skydda vad som förvaltas av 
föreningen. 

 
 
 
 

Lövsil*.
jpg 

1 

2.3 Gatbrunnar (”galler”) bör sugas ur var 5:e år för att undvika att större 
mängder grus samlas. Oklart om detta gjorts. 
Råd: Undersök status och agera om inte redan gjort. 

 1 

2.4 Vissa dagvattenbrunnar behöver justeras höjdmässigt. Just nu finns risk för 
skador vid t.ex snöröjning, då plog kan fastna i uppstickande delar och 
orsaka stora skador. 
Råd: Åtgärdas lämpligen i samband med Asfaltering, se nedan 

5686 2 

 

3.1 Ej aktuellt för samfälligheten, men enskilda fastighetsägare rekommenderas 
översyn av detta i sin respektive fastighet. Inte minst gäller detta de sk A- 
och B-kranarna på respektive sida om vattenmätaren.  
Kontrollera minst årligen att dessa kan manövreras, och att de inte läcker 
efteråt. 

- - 

 

4 GARAGE Bild Prio 
4.1 Garagebyggnaderna förvaltas i egen Gemensamhetsanläggning GA2, och 

redovisas därför i separat dokument. 
 - 

 

3 KALLVATTEN/INKOMMANDE  Bild  



GA 1 
 

Kondukta Fastighetsteknik AB www.kondukta.se Sid 5 
Siktgatan 5 08-5511 3560 
162 50  VÄLLINGBY 

 

5 PARKERINGSPLATSER  Prio 
5.1 Föreningen har uteparkeringsplatser framför garagen. (Garagen förvaltas i 

egen GA2.). Uteplatserna har generellt ett slitet skick. 
 
 

- 

5.2 Uteparkeringarnas buffertstaket är i behov av renovering och uppsnyggning  
För vissa buffertar, som vetter mot väl uppväxt häck, kan man överväga att 
de tas bort helt. De fyller ingen direkt funktion, och kräver underhåll. 
Råd: Tvätta och måla/lasera staketen för ökad livslängd 
Råd: Rengör övriga staket från mossa, som binder fukt och påskyndar röta. 

5703 
5704 

1 

5.3 Vegetation nära staket, och även ut på parkeringen. Binder fukt och 
minskar staketets livslängd. 
Råd: Klipp bort vegetation ½ meter från staket. Eller ta bort staket! 

5703 
 

1 

5.4 Ytorna på ute-P är slitna. Åtgärdas lämpligen i samband med övrig Asfalt, se 
nedan. 
Detsamma gäller markeringsliner för P-platser; bör målas om, men passar 
bättre att utföra i samband med övriga Asfaltsarbeten. 

5676 
5677 
5703 
5704 

2 

 

6 GÅNG- OCH KÖRVÄGAR Bild Prio 
6.1 Flera av vägarna har asfalt i dåligt skick. Flera skador troligen pga 

vattensamling och frostsprängning. 
Råd: Åtgärda med ny asfaltering inom några år. 

5684 
5685 
5687 
5688 

2 
 
 

6.2 Brunnsgaller har fel höjd pga sjunken mark. Bör åtgärdas för att undvika 
olyckor. 
Råd: Åtgärda vid ny asfaltering inom några år. 

5686 2 

6.3 Farthinder av ”snäll” karaktär finns utlagda på några ställen. Föreningen har 
planer på att lägga ut fler. 
Råd: Fundera på att i samband med asfaltering även anlägga permanenta 
gupp i asfalten. Dessa behöver då inte heller plockas in pga snöröjning, och 
fungerar därför även vintertid. 
Råd: Planera placeringen, t.ex, t.ex med öppning mitt i för att förenkla för 
cyklister.  
Råd: Rådgör med snöröjande entreprenören, för att få rätt ”attackvinkel” på 
permanenta guppen. Viktigt att undvika att guppen ställer till det för 
snöröjaren, vars skopa kan fastna/köra sönder guppen om det är fel. 

5687 
5689 

 

2 

6.4 Div skyltar på området har sneda stolpar 
Råd: Räta upp på arbetsdagar; stolpe eller fundament 

5690 2 

 

7 GRÖNOMRÅDE  Prio 
7.1 Grönområden omfattas inte av planen, enligt överenskommelse   

 

8 LEKPLATS  Prio 
8.1 Området har tre lekplatser, i relativt slitet skick. 5664  
8.2 Äldre lekredskap och klätterställningar av trä behöver renovering.  

Råd: Renovera befintlig utrustning: 
1. Stolpar stålborstas och målas med svart täcklasyr (inte färg, pga 

underhåll) 

5665 
5669 
5670 
5672 

2 



GA 1 
 

Kondukta Fastighetsteknik AB www.kondukta.se Sid 6 
Siktgatan 5 08-5511 3560 
162 50  VÄLLINGBY 

2. Färgglada ytor kan troligen rubbas upp med rubbingmedel för båtar 
(grov), eller sk Cromeglans (Autosol, 1 l burk i bilaffärer eller Clas 
Ohlson (kolla; stor prisskillnad)). Arbetas in med trassel eller 
långsam polermaskin. Tvätta ev efter. Båtvax på ytorna förlänger 
glansens hållbarhet. 

3. Ruttnade tak etc kan ersättas med nya skivor av t.ex fuktsäker 
Formplywood 

5696 
5713 

8.3 Äldre lekredskap och klätterställningar av trä behöver rengöring.  
Råd: Abnet båtrengöringsmedel (https://www.ieasy.se/ ), en vit (snäll) 
Scotchbrite och ljummet vatten gör underverk. 

5670 1 

8.4 Äldre gungleksaker har sittdynor etc i mycket dåligt skick.  
Råd: Putsa upp enligt 8.2 ovan och byt sittdynor etc, eller överväg nya nu 
efter många år. 

5722 
5723 

1 

8.5 Utebänkar i bra skick. 
Råd: Tvätta av och olja in, förlänger livslängden avsevärt. 

5674 
5712 
5720 

- 

8.6 Gungställningar behöver rengöring/underhåll, t.ex svart täcklasyr. Se 8.2 5693 
5695 
5724 
5725 

1 

8.7 Udda stensättning runt dagvattenbrunn i park. 
• Risk för fall-/snubbelskada. 
• Risk för funktion; brunnen ligger högre än mark 

5694 1 

8.8 Sandlådor i blandat skick, vissa OK, vissa behöver vård. 5697 
5671 
5712 
5714 
5720 
5721 

2 

8.9 Infoskyltar om bl.a förvaltare och nödnummer finns. Bra!  
Dock kan de behöva bytas pga slitage 

5715 
5725 

1 

8.10 Allmänna ytor i lekparkerna har övertagits av gräs och ogräs. 
Många träd är skadade eller i dåligt skick. Värt att överväga ersättare eller 
att ta bort dem helt. 

5664 
5666 
5667 
5668 

2 

8.11 Lekplatsen bör besiktigas enligt europanorm EN1177, se avsnitt 11.2.  1 
 

  

https://www.ieasy.se/
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9 EL- OCH GATUBELYSNING  Prio 
9.1 Inom området finns ett antal belysningsstolpar, vars armaturer troligen är 

avsedda för ljuskällor av natrium- eller kvicksilvertyp. Sådana ljuskällor får 
inte längre säljas. 
Råd: För att inte hamna i trångomål vid trasiga ljuskällor rekommenderas att 
byta eller bygga om befintliga armaturer för LED-teknik. 
Tips: Kjell & Co har lampor som fungerar i armaturerna utan att dessa byggs 
om. Test i ett par armaturer rekommenderas snarast.  
Kjell & Co Artikelnummer 64519. 

5294 
5293 

2 
 
 
 
 

1 

9.2 Lutande belysningsstolpe vid områdesentré från garagen. 5285 3 
9.3 Stolpar av galvaniserat järn, varierande skick 

Råd: Överväg att måla dessa, t.ex svarta, med föregående lämplig skydds- 
och metallfärg. Förlänger stolparnas liv och ger snyggare intryck. 

5285 3 

 

10 GEMENSAMHETSLOKAL  Prio 
10.1 Gemensamhetslokalen fungerar även som skyddsrum. Man skall vara 

medveten om och uppmärksam på de ofta mycket hårda restriktioner som 
gäller vid underhåll av sådana utrymmen. Särskilda regler kan finnas för 
ventilation, skal, fönster, dörrar mm. Undersök noga i varje enskilt fall. 
Invändigt underhåll har skett genom eget arbete 2019. 

5642 
5644 
 

1 

10.2 Förråd av barrikaderingsmaterial och torrtoaletter finns. Var noga med att 
detta inte försvinner då det är lagkrav på att detta skall vara till fyllest. 

5653 
5655 

1 

10.3 
 

Två enkla WC-utrymmen finns. Skick sedan byggtiden. 5647 
5648 
5649 

3 

10.4 En Duschplats finns, sällan använd. Skick troligen sedan byggtiden. 
Råd: Se till att golvbrunnen inte torkar ut pga låg användning. Fyll ibland. 

5650 3 

10.5 Tröskel i våtutrymme för dusch inte korrekt utförd. Vatten på golvet 
kommer läcka in under tröskel och kan orsaka vattenskada i bjälklag. 

5652 1 

10.6 En brandsläckare på 2 kg finns för hela byggnaden. I underkant för 
storleken. Överväg flera, mer utspridd placering. 

5656 1 

10.7 Vattplåtar felaktigt lagda på betongpannorna. Skall leda ut vattnet till 
lämplig dal i pannan, men här leds vattnet in bakom pannorna. 
Råd: Åtgärda snarast, enklast genom byte till bredare plåt som passar nästa 
ränna. Ev garantiärende? 

5659 1 

10.8 Beväxning och mossa i färg på norrfasad. Binder fukt, skadar färg & fasad. 
Råd: Tvätta med renöringsmedel (Ajax+diskborstar, eller se motsvarande 
punkt om Lekredskap ovan) 

5660 
5663 

1 

10.9 Lövsilar saknas på stuprör. Se punkt 2.2 ovan! 
Råd: Sätt dit silar! Sparar pengar genom minskat spolbehov. 

5661 1 

10.10 Fönster och träpartier i behov av ommålning 5662 1 
10.11 Takpannor har mycket mossa på sina ställen. 

Råd: Rengör, och tag bort mossa. Binder fukt, leder till frostsprängning. 
 1 

 

11 BESIKTNING/GODKÄNNANDE  Prio 
11.1 Lekparkerna bör besiktigas enligt EU-norm EN 1177. Det skall enligt 

reglerna göras av ”kunnig person”, alltså inget krav på besiktningsman eller 
liknande, enbart att utföraren kan regelverket. 

 1 
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11.2 På lekplatserna skall enligt reglerna finnas informationsskylt med info om 
vem som ansvarar för lekplatsen (samfälligheten), kontakt (t.ex e-
postadress), samt nödnummer (112).  
Sådan skylt påträffades i två av de tre parkerna. Läge att byta mot nya pga 
slitage. 

 1 

 

 

 

Nedtecknat av 

 

______________________________________ 

Magnus Aldrin, Kondukta Fastighetsteknik AB 
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