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1. ATT ÄGA FASTIGHET OCH BO I JORDVÄPPLINGEN 
 

Föreningen bildades år 1974 och består av sammanlagt 78 fastigheter fördelade på två 

kvarter, Jordrevan med 36 kedjehusfastigheter med gatuadress Renfanegränd 3-71 

och Getväpplingen med 42 radhusfastigheter med gatuadress Blåarvsgränd 6-88. 

 
Några av samfällighetsföreningens ansvarsområden är  

 Anläggning för bredband. Internet, TV och IT-telefoni. 

 Grönområden inom samfälligheten  

 Lekplatser (5 st.) 

 Sophämtningsanläggningar (3 st.) 

 Snöröjning och sandning 

 Spolplattor för fordonstvätt 

 Vägar och gränder 

 Värme- och varmvattenanläggning, undercentral  

 Utomhusbelysning 

 

För boende i kvarteret Getväpplingen förvaltar föreningen även besöksparkering och 

gemensamma garagebyggnader. I kvarteret Jordrevan tillhör garagen respektive 

fastighetsägare.   

 

De skilda fastighetstyperna mellan kvarteren Jordrevan och Getväpplingen påverkar 

avgiftens del för värme men däremot inte för förbrukning av varm- och kallvatten 

eller övrig skötsel vilken fördelas lika. Se närmare avsnitt 8.  

 

I kvarteret Jordrevan finns kedjehus av samma typ, vilken kallas 202C, med boarea 

130 kvm i standardutförande. I kvarteret Getväpplingen finns radhus av flera typer; 

103A, och 104B med boarea 122 kvm samt 104C med boarea 135 kvm.  

 

Radhusen i souterräng, 103A och 104B, är konstruerade så att det finns möjlighet att 

bygga på en tredje våning, vilket några fastighetsägare har gjort. Det kan ske efter ett 

sedvanligt bygglovsförfarande och ökar boarean med ytterligare ca 40 kvm. 

 
Inom kvarteren finns gemensamma grönområden och lekplatser. Lokalgatorna är 

gångfartsområden, dvs. högsta tillåtna hastighet är 6-7 km/timme. Parkering i området 

får endast ske på särskilt angivna platser. 

 

Bredbandsanläggning finns som ger tillgång till gemensamt internet och TV-utbud. 

Varje fastighetsägare kan därutöver abonnera på ett större utbud. För närvarande är 

Bredbandsbolaget föreningens operatör. Detta företag skall kontaktas när 

mottagningen inte fungerar väl. Vid fel som samtidigt rör flera fastigheter kontaktas 

ansvarig kontaktperson inom föreningen, se vår hemsida, http://jordvapplingen.se 

 

 

http://jordvapplingen.se/
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2. SITUATIONSPLAN ÖVER OMRÅDET 
 
Inom kvarteret Jordrevan finns 3 gränder i anslutning från Renfanegränd till 

fastigheterna. Här finns egna garage och uppställningsplatser på varje tomt. 

 

Invid infarten till kvarteret Getväpplingen på Blåarvsgränd finns föreningens 

spolplattor för biltvätt, samt gemensamma garage och gästparkeringsplatser för 

boende i kvarteret Getväpplingen. Körvägarna inom Getväpplingen är smala och inte 

avsedda för biltrafik till och från fastigheterna, annat än för särskilda ändamål, t ex. 

för i och urlastning samt färdtjänsttransporter.  

 

Mellan kvarteren Getväpplingen och Jordrevan finns en gång- och cykelväg som leder 

till Björnbodahallen (Coop livsmedel, bankomat, post- och ATG-service). Åt motsatt 

håll, invid korsningen Blåarvsgränd - Björnflokevägen vetter en mindre äng där 

föreningens medlemmar träffas för korv, dricka och kaffe vid de gemensamma 

städdagarna varje vår och höst. 

 

Vid Björnbodahallen och i korsningen Björnmossevägen - Björnflokevägen finns 

hållplatser för SL:s busslinje 116 vilken ansluter till pendeltågen vid Spånga Station 

och till tunnelbanans gröna linje i Vällingby. Vid hållplatsen Svandammen i Spånga 

kan man sedan byta till linje 117 om man vill vidare mot Flysta och Bromma. Vid 

Björnbodaskolan trafikerar busslinje 119 mot Hässelby respektive Spånga station. 

 

I närområdet finns bl.a. Björnbodaskolan, F-6 skola, Vinsta grundskola, F-9 skola, 

förskolan Renfanan vid Renfanegränd samt en större parklek vid Ripvidet. 
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Några viktiga funktioner i närområdet 

    

 

  Jordväpplingens                   Busshållplats 

     samfällighet                     linje 116 

                                                                                                    

 

 

 

                    

           Ripvidet                     Renfanan                Björnboda-               Björnboda-   

           parklek                        förskola                  hallen livs                   skolan  

  

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://i392.photobucket.com/albums/pp2/jorgenedgar/cn113-4_zps58d79d95.jpg&imgrefurl=http://www.motessparet.se/viewtopic.php?f%3D34%26t%3D1395%26start%3D40&h=289&w=593&tbnid=OVEf9Wbf1FmVIM:&zoom=1&docid=7rf0-afCAw-_gM&ei=ovdDVeXUHIK6ygPApIFw&tbm=isch&ved=0CFQQMyhMMEw4rAI
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.auralight.se/case-studies/coop-sweden-have-been-using-aura-light-for-twenty-years/&ei=svhDVf2-IKT5yQO_kYDYCg&bvm=bv.92291466,d.bGQ&psig=AFQjCNHhfD1QxzhtUywIPAr0JgVC_UcHkw&ust=1430604305252513
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bjornbodaskolan.stockholm.se/&ei=VPhDVdibFca5ygOX4oGQBg&bvm=bv.92291466,d.bGQ&psig=AFQjCNEek8T9BAUZLJhHs4_OL0oPtCe8gw&ust=1430604226342132
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3. FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR 
 

Vid tillträde till fastigheten 

 

I samband med tillträde till fastigheten skall den tidigare ägaren förutom nycklar till 

fastigheten överlämna två nycklar till sopcontainrarna samt för kvarteret 

Getväpplingen dessutom två nycklar till garageporten för fastigheten. 

  

Avgifter till föreningen 

Varje fastighetsägare betalar en avgift till samfälligheten för att täcka gemensamma 

kostnader enligt vad som fastställts på årsstämman. Avgiftens storlek framgår av 

senaste årsmötesprotokollet, samt på föreningens hemsida, och betalas månadsvis i 

förskott. Hur avgiften räknas ut framgår av avsnitt 8.  

 

Ange förutom namn även fastighetsbeteckningen vid inbetalning, t. ex  

”Jordrevan 40” eller ”Getväpplingen 45”.    

 

Underhåll av hus och tomt 

 

Det är fastighetsägaren som ansvarar för underhåll av eget hus och tomt. Tänk på att 

en fastighets baksida inte sällan är andra boendes framsida. Fastighetsägaren svarar 

för all el- och VVS-installation inom resp. hus samt den del av avloppet som leder 

fram till anslutningen med andra fastigheter. Vad gäller värme och vatten tar 

fastighetsägarens ansvar vid från och med fastighetens avgrening från stammen. Det 

är varje fastighetsägares ansvar att kalla på assistans vid stopp i avlopp före 

avgreningen samt läckage i värmesystem eller vattenledning i det egna huset.  

 

Uppstår läckage under ett hus är det fastighetsägarens ansvar att kalla på assistans, 

men visar det sig vid felsökningen att felet ligger inom samfällighetens 

ansvarsområde, bekostar föreningen felsökning och åtgärd. 

 

Fastighetsägaren ska också se till att det finns brandskyddutrustning och att aktivt 

motverka varje risk för att eldsvåda uppstår genom t. ex att hålla lättantändligt 

material borta från huset. 

 

När man är bortrest för en tid är det bra om man vidtalat en granne vilken ser till att 

huset ser bebott ut och håller viss uppsikt. 

 

Det förväntas att du som är fastighetsägare: 

 

 Betalar in avgiften till föreningen före varje månadsskifte. 

 

 Iakttar stor försiktighet vid framförande av fordon och endast kör i gångfart. 
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 Ställer fordon i garage eller på egen garageuppfart inom Jordrevan och i 

garage eller på anvisade parkeringsplatser inom Getväpplingen. 

 

 Som regel ställer in den egna bilen i garaget om du bor i kvarteret 

Getväpplingen, så att besökare kan få plats på gästparkeringen. Använd inte 

garaget som förråd eller som permanent uppställningsplats t.ex. för fordon som 

inte används. 

 

 Säkerställer ett fackmannamässigt utförande vid vatten-, värme- och 

sanitetsarbeten i din fastighet. 

 

 Sörjer för god boendeekonomi genom att inte slösa med varm- eller kallvatten 

och sträva efter rimlig och ekonomisk komfortvärme inomhus. 

 

 Tar ett eget ansvar för ditt hus och tomt. Samfälligheten har inte någon 

fastighetsskötare eller gårdskarl till sitt förfogande. Styrelsens ansvar sträcker 

sig till gemensamma anläggningar och gemensam egendom.  

 

 Vid förändringar av exteriör på huset och tomtens disposition samråder med 

dina grannar (och om så krävs med kommunens bygglovshandläggare). 

 

   Gångfartsområde, innebär att  

                                          max tillåten hastighet är cirka 7 km/tim 

 

 Du förväntas också … 

 

 Delta med minst en person per hushåll vid de gemensamma städdagarna vår 

och höst. 

 

 Iaktta en vänlig och respektfull attityd gentemot andra och därmed bidra till 

trevnad och grannsämja mellan boende i området. 

 

 Medverka på årsstämman så att en demokratisk ordning upprätthålls och 

påverka inriktningen av kommande års arbete i samfällighetsföreningen.   

 

 Respektera att styrelsens ledamöter har blivit utsedda av årsstämman för att ta 

ett aktivt ansvar för gemensamma frågor i föreningen. 
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4. GEMENSAMMA FRÅGOR FÖR BOENDE I OMRÅDET 
 

El 

Elektriciteten för gemensam utomhusbelysning, till garage och undercentralen utgör 

föreningens ansvar. Hushållsel ansvarar och bekostar varje enskild fastighetsägare. 

 
Fibernät 

Föreningen har ansvar för det gemensamma fibernät till varje fastighet som möjliggör 

digital-TV och IT-uppkoppling. 

 
Garage 

Varje fastighet i kvarteret Getväpplingen är tilldelad en garageplats som ska användas 

som biluppställningsplats. Garageplatsen är inte värmeisolerad. I varje garage finns 

eluttag dit motorvärmare och/eller kupévärmare kan kopplas med timer. I så fall utgår 

en avgift per vintersäsong vilken framgår av hemsidan.  Annan långvarig användning 

av el från uttagen i garaget medges inte. 

 

Grönområden 

Våra grönområden sköts gemensamt av oss boende själva. Varje husägare ansvarar för 

att ett visst skötselområde. Se karta på föreningens hemsida. Föreningen har två 

städdagar per år, varje vår och höst, då samtliga fastighetsägare ska se till att det 

område man blivit tilldelad städas och vårdas.  

 

Hemsida 

Samfällighetsföreningen har en hemsida på Internet.  

Webbadressen är: http://jordvapplingen.se 

 

Lekplatser 

Fem lekplatser finns inom samfälligheten med skiftande utrustning och karaktär. 

Utifrån de boendes önskemål och behov av underhållsåtgärder sker efterhand 

förnyelser och förbättringar. Lekplatserna är liksom våra grönområden en del av det vi 

själva förvaltar och sköter, och en självklar del att kratta, sopa och rengöra både vid 

våra gemensamma städdagar och däremellan. 

 

Parkering 

Parkering inom Jordrevan sker i garage eller på uppfart på den egna tomten. Parkering 

inom Getväpplingen sker i första hand i egna garage. En besöksparkering finns i 

området. Föreningen anlitar ett parkeringsföretag vilket kontrollerar att parkerings-

bestämmelserna följs. 

 

Sophämtning 

Det finns två containrar i Getväpplingen och en i Jordrevan. Hämtning sköts av 

entreprenör. I föreningen finns en kontaktperson som sätter sig i förbindelse med 

entreprenören vid utebliven hämtning, överfulla sopanläggningar samt om skador 

uppkommit på anläggningarna. (Se vidare avsnitt 5.) 

http://jordvapplingen.se/
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Spolplattor 

I området intill parkeringen i kvarteret Getväpplingen finns två spolplattor d.v.s. tvätt- 

platser för bilar vilka finns till förfogande för medlemmarna perioden under årets 

frostfria period. Här finns tillgång till kallt vatten med tillhörande slang och mun-

stycke att användas. Spolplattorna har oljeavskiljare. All fordonstvätt bör av miljöskäl 

ske vid denna fordonstvätt. Spolplattorna är inte är avsedda för oljebyte eller motor-

tvätt. 

 

Vatten 

Vatten levereras till området från Stockholm Vatten. Varmvatten värms upp i  

föreningens undercentral varifrån det tillsammans med kallvatten distribueras till alla 

fastigheter i samfälligheten. 

 

Vägar 

Vägar och gränder inom samfälligheten underhålls, plogas, sandas och sopas genom 

föreningens försorg. Styrelsen upphandlar för detta en entreprenör och bevakar 

och låter genomföra förbättringar och upprustningar när så behövs. 

 

Värme  

Fortum Värme levererar fjärrvärme till vår gemensamma undercentral för 

samfälligheten. Via föreningens undercentral och kulvertar distribueras sedan värme 

till alla fastigheter. Vi har ett serviceavtal för undercentralen med företaget Schneider 

Electric. 
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5. TEKNISKA FRÅGOR OM EL, VATTEN, VÄRME OCH  
    SOPHANTERING  
 

Elektricitet 

 

Till privat hushållsel räknas el som förbrukas och mäts i fastigheten. Elmätaren är 

placerad utomhus i ett skåp intill entrédörren. Numera avläses den genom ett 

fjärravläsningssystem.  

 

Till gemensam el räknas garageuttag och gatubelysning samt el till undercentralen. 

Gemensam elektricitet mäts i olika elmätare, (gatubelysning för Jordrevan, 

gatubelysning och garagevärmare för Getväpplingen samt el för undercentralen). 

Kostnader för gemensam el ingår i samfällighetsavgiften. 

 

Vatten 

 

Ventiler för avstängning av varm- och kallvatten finns i varje fastighet, närmare 

bestämt i inspektionsluckan bredvid toalett i badrum, i tvättstuga och/eller kök. I 

många av fastigheterna är dessa utbytta till nya, väl fungerande avstängningsventiler 

av typ vred. I vissa fall har det av olika skäl visat sig svårt att byta ut de gamla 

ventilerna vilka ursprungligen monterades (typ hjul med ekrar).  Dessa kan börja läcka 

vid kraftig påverkan varför man bör undvika att stänga dessa. I krypgrunderna finns 

dessutom ett antal huvudventiler med vilka man kan stänga av vattnet till flera 

fastigheter samtidigt vid ett större läckage. Vid osäkerhet över hur man stänger av 

vattnet eller var, kontakta en kunnig granne alternativt någon i styrelsen.  

 

Varje fastighetsägare har numera ett ansvar att det finns en avstängningsmöjlighet i 

respektive fastighet så att föreningen inte behöver stänga av vattentillförseln i hela 

området vid VVS-arbete i en enskild fastighet. Endast det VVS-företag som har 

auktoriserats av styrelsen har tillträde till föreningens undercentral. 

  

Värme - uppvärmning av värmeelement och varmvatten 

 

Uppvärmningen av våra hus och varmvatten sker via föreningens undercentral, 

placerad under jord invid fastigheten Jordrevan 37 mot gångvägen till affären. 

Undercentralen sköts av ett par kontaktpersoner i föreningen. Support sker genom 

avtal med ett kontrakterat servicebolag.  

 

Fjärrvärme levereras från Hässelby värmeverk via Fortums fjärrvärmenät. Från 

föreningens undercentral regleras och distribueras värme till husen via primär-

värmeledning vilken är placerad i kulvertar i marken fram till respektive kvarter samt 

vidare i krypgrunden under varje huslänga. 
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Reglering av värme 

 

En förutsättning för att värmen inom varje hus skall fungera är följande 

(siffrorna inom parentes hänvisar till bilden av reglercentralen, sid 12): 

 

Att cirkulationspumpen i din fastighet fungerar.  
Cirkulationspumpen stängs av/slås på via 

omkopplare som är placerad på väggen. Det 

rekommenderas att pumpen alltid är påslagen 

eftersom den är vattensmörjd och kan få en 

förkortad livslängd om den stängs av under t ex 

sommartid. Pumpen sköter värmecirkulationen 

inom varje hus. Vid felaktigheter i pumpen är det 

upp till respektive husägare att ansvara för och 

bekosta utbyte eller reparation. 

De ursprungliga pumparna var av trefasmodell 

(tre proppar, se bild sid 13 ). De har i vissa fall 

fungerat väl i över 40 år. Idag monteras pumpar 

av enfasmodell (en propp) av den modell som 

syns på bilden här. Energiåtgången i en ny pump är cirka en femtedel av vad som 

gällde för de ursprungliga.    

 

Att värmen regleras inom varje hus  
Reglering sker genom blandningsventilen (2). Blandningsventilen manövreras 

generellt manuellt, i vissa hus med automatik sedan uppdatering av ventiler med mera 

tidigare utförts. Genom att vrida ventilens vred kan värmen minskas eller höjas. Vid 

inställning på 0 är värmetillförseln helt avstängd och vattnet i kretsen cirkulerar i 

huset, men ingen värme tillkommer från undercentralen. Vid inställning på 7 tillförs 

huset maximal värme från undercentralen. 

 

Genom att läsa av den högra termometern (7) nedanför cirkulationspumpen (1), kan 

man se temperaturen på vattnet som strömmar genom värmeelementen i huset. Med 

den vänstra termometern kan man läsa av temperaturen på det vatten som kommer 

från undercentralen för uppvärmning av huset. 

 

Avstängning av värme 

 

Allt arbete som kan innebära tömning av egna ledningar och/eller radiatorer måste 

meddelas till någon av kontaktpersonerna för föreningens undercentral, se hemsidan. 

Detta för att kontaktpersonen skall kunna fylla på med nytt vatten om nivån visar sig 

ha minskat i anläggningen.  

 

Om man av någon anledning är nödsakad att stänga av värmetillförseln inom sitt 

hus, för t ex underhåll eller service, gör man detta genom att först stänga av 

cirkulationspumpen för att sedan stänga avstängningsventilerna (4) och (5) vilka är 

placerade i tillopp respektive returledning från/till undercentralen.  

Cirkulationspump enfas, monterad år 2015
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Visar det sig nödvändigt att tappa ur vattnet i värmesystemet i huset, sker detta genom 

att öppna avtappningsdonen (6). Anslut en slang till avloppet i badrummet så att inte 

vattnet rinner ut på golvet. Samtidigt bör luftningsventilerna i några av radiatorerna på 

det övre planet öppnas. 

Efter återställande av värmesystemet skall samtliga element luftas. Reglercentralen 

bör även luftas vid avtappning av större volymer genom luftskruven (8) i tillopps-

ledningen. Reglerventilen (5) i framledningen har tidigare finjusterats av entreprenör. 

Reglerventilens inställningstapp får inte under några omständigheter ändras av 

husägaren. Inställningen avgör mängden värme som kan tas ut av resp. fastighet och 

ligger till grund för beräkning av värmekostnaden. Se under avsnitt 8,”Så här 

beräknas föreningens kostnader”  
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     Cirkulationspump av äldre modell, trefas. 

 

 

Värmeelementen 

 

Varje element är i underkant försett med en ventil med vilken genomströmning i 

elementet regleras, alltså värmen till huset. Reglering till maximal värme 

(öppna) sker moturs och minskning (strypta) sker medurs. 

Om temperaturen i huset är för låg:  
Kontrollera att shuntventilen ska stå i maximalt läge, och att cirkulationspumpen 

fungerar, samtliga radiatorventiler är maximalt öppna. Kontrollera temperaturen på 

termometern för radiatorkretsen under cirkulationspumpen. 

Om temperaturen i huset är för hög:  
Minska inställningen på shuntventilen, kontrollera temperaturen på den högra 

termometern under cirkulationspumpen.  

För hög temperatur på övervåningen: 

Minska inställningen på radiatorventiler på övervåningen. Undvik att vädra ut värmen. 

 

Radiatorsystemet är ett s.k. enrörssystem med etthålsventil. Den rotventil som 

ursprungligen levererades med elementen finns inte längre på marknaden, ersättning 

kan ske med en ventil från MMA (Markaryds Metallarmatur) M 18 x 1,5 x R20. (RSK 

nr 480 65 80) tillsammans med termostat alternativt handratt. Tillhandahålls för 

yrkesfolk av Lundagrossisten. www.lundagrossisten.se 

 

   Etthålsventil till värmeelementen  

Sophantering 

 

Det finns gemensamma sophämtningssystem i området. Kvarteret Getväpplingen har t 

två stycken sopcontainrar á 5m3 placerade vid infarten till området. Kvarteret Jord-

revan har en 5m3 container vid den första gränden/lokalgatan invid Renfanegränd.  

 

Sopcontainrarna är låsta med nyckel för att endast boende i vår samfällighet ska kunna 

lämna sina sopor här. Varje fastighet har fått två stycken nycklar till sopcontainrarna.  

Boende i området kan avyttra sopor i valfri container. Skulle containern i kvarteret 

Jordrevan för tillfället vara full kan alltså de boende där lämna sina sopor i container 

på Getväpplingen och vice versa. 

 

http://www.lundagrossisten.se/
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Sopcontainrarna är avsedda endast för hushållsavfall och det är absolut förbjudet att 

slänga olika former miljöfarligt avfall eller annat återvinningsavfall i dessa. Eftersom 

sopcontainrarna inte är täta måste allt avfall vara förpackat i täta påsar.  

 

All form av återvinningsmaterial ska lämnas till en återvinningsstation, sådana finns 

invid Björnbodahallen på Björnmossevägen eller vid den f.d. bussvändplanen i slutet 

av Sörgårdsvägen. 

 

Lövsta återvinningscentral ligger inom nära bilavstånd. Det är dit miljöfarligt avfall 

och elektriskt material ska lämnas. Se Stockholms Stads hemsida för närmare 

information. 

 

Ventilation, fläkt och frånluftssystem 

 

Tidigare ombesörjde auktoriserad skorstensfejare sotning, fejning och rengöring av 

frånluftskanaler samt rengöring av fettansamling i köksfläkt. Numera åligger det varje 

fastighetsägare själv att se till att frånluftskanalerna (”skorstenen”) är rena och fettfria 

liksom att ombesörja rengöring av köksfläkt, själv eller genom anlitande av 

entreprenör.  

 

Områdesstädning 

 

Gemensam städning av gator, lekplatser och grönområden sker vår och höst. 

Medlem förväntas delta med minst en person per hushåll. Föreningen står för 

utrustning och hyr släpkärror medan varje kvarter/gränd ser till att det finns bil med 

dragkrok och förare som kör avfallet till Lövsta renhållningsstation. Ersättning till 

bilförare utgår från föreningen. 
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6. HUSTYPER 
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7. SÅ HÄR ÄR DITT HUS BYGGT 

 
Grundläggning 

 

Husen är grundlagda på plintar eller pålar nedförda till fast botten. Ovanför 

plintar och pålar finns det grundbalkar och bottenbjälklag av betong. Under husen 

finns ett krypbart utrymme, som möjliggör inspektion av husens anslutna ledningar, 

såväl el som vatten och värme. Detta utrymme får inte användas som förvaringsplats 

eftersom det kan försvåra luftcirkulation och åtkomlighet samt leda till fukt- och 

rötskador 

 

Genom husgrundernas konstruktion kan radon läcka in i husen. Området är 

relativt fritt från radon enligt kommunens kartläggning. Det åligger fastighetsägaren 

att mäta radongashalter och åtgärda det om det skulle överstiga gränsvärde. 

 

Bjälklag 

 

Det undre bjälklaget över torpargrunden och ovanför betongplattan utgörs av 

golvspånskivor på reglar. Isolering består av mineralull, k-värde =0, 45. 

Mellanbjälklaget består av träbjälkar som på ovansidan är belagd med spånskivor och 

på undersidan med plywood, samt däremellan isolering. Det översta bjälklaget består 

av träbjälkar som på undersidan är klädda med gipsskivor som brandskydd. 

Värmeisolering är utförd med mineralull, k-värde = 0,17. 

 

Väggar 

 

Motfyllda ytterväggar i suterränghus är gjutna i betong och värmeisolerade 

med mineralull och beklädda på insidan med gipsskivor, k-värde = 0,45. Övriga 

ytterväggar är utförda i trä med gipsskivor på insidan. Värmeisoleringen är av 

mineralull. 

 

På utsidan är husens långfasader beklädda med stående träpanel och husens 

gavlar är beklädda ½-stens fasadtegel, k-värde = 0,30. Skiljeväggar mellan 

respektive fastighet består av dubbla regelväggar och ljudisolering av 

mineralull och luftspalt. I suterränghus är skiljeväggen på nedre plan av 

betong, övre plan som ovan redovisats. Samtliga innerväggar består av gipsväggar på 

träreglar. 

 

Innertak 

 

Innertaken var ursprungligen spännplasttak, s.k. Barracudatak. De flesta 

fastighetsägare har dock bytt ut dessa mot mer säkra och funktionella gipsskivtak eller 

trätak. 
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Yttertak 

 

Yttertaket består av råspontad träpanel på åsar och taktäckningen av skyddsbelagd 

takpapp. Varje fastighetsägare har normalt lagt på ny takpapp någon gång under årens 

lopp. 

 

Garage och förråd 

 

Garagen och förråden är byggda i trä. Samtliga garage är från början oisolerade. 

I kvarteret Getväpplingen är garage och parkeringsplatser samlade. Garagen är byggda 

i längor och varje enskild plats är som grundutförande avgränsat med ett nätstängsel. 

Garagen ägs och förvaltas av samfälligheten och varje fastighet disponerar en 

garageplats. Förändringar av garagens funktion och färgsättning är inte tillåten.  

 

Garagen i kvarteret Getväpplingen är avsedda för bilparkering och inte som förråd 

eller av permanent uppställning av fordon som inte används regelmässigt. I kvarteret 

Jordrevan tillhör garagen respektive fastighet. Där finns inga separata gästparkeringar. 

 

Det finns gemensamma trädgårdsförråd i vart och ett av de båda kvarteren. Där 

förvaras föreningens redskap, stegar, gräsklippare och liknande. Utrustningen är 

avsedd för skötsel och underhåll av gemensamma anläggningar. All användning av 

sådan utrustning sker på användarens egen risk. Låt aldrig stegar ligga kvar ute efter 

dagens slut. Stegar som finns tillgängliga utomhus underlättar för inbrottstjuvar. 

 

Tomtupplåtelse i form av tomträtt eller friköpt tomt. 

 

Kvarterens tomter var från början av kommunen upplåtna tomträtter. Möjlighet har 

getts att friköpa sin tomt, vilken de flesta av fastighetsägarna valt att göra. 
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8. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN 

 
Stadgar och beslut för verksamheten 

 
Jordväpplingens Samfällighetsförening verkar utifrån följande lagar, bestämmelser 

och beslut: 

 

1. Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter samt om ekonomiska 

föreningar. 
2. Tre anläggningsbeslut enligt fastighetsregistret. Ett för anläggningar specifikt 

avsedda för kvarteret Jordrevan, ett för anläggningar specifikt avsedda för 

kvarteret Getväpplingen, samt ett tredje för anläggningar som är specifikt 

avsedda för de båda kvarteren gemensamt. 
3. Föreningens stadgar. 

4. Beslut på föreningens årsstämma, sker normalt i mars månad varje år. 

 
Styrelse  

 
En styrelse väljs varje år på föreningens årsstämma. Den består av ordförande, minst 

fyra ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter. Styrelsen brukar sammanträda åtta 

gånger per år. Uppgifter om styrelsens ledamöter, suppleanter och kontaktpersoner för 

olika funktioner finns på föreningens hemsida. 

 
Styrelsens ansvar 

 
Styrelsens uppgift är att sköta och förvalta föreningens ekonomi, gemensamma 

anläggningar och övriga tillgångar. Styrelsens arbete utgår från de lagar, förordningar 

och beslut som angivits ovan. Styrelsen ansvarar för upphandlingar och externa 

uppdrag.  

 
Kontaktpersoner 

 

Kontaktpersoner i föreningen finns för ett antal olika ändamål, utsedda av 

årsstämman.  

 

Bredband - Avser samordningsfunktion när flera fastigheter har problem med TV-

mottagning, bredband eller IT-telefoni.  

Problem som gäller egen fastighet, se avsnitt 1.  

 

Grannsamverkan – Att förebygga och motverka brottslighet, skadegörelse och hot 

mot enskilda inom samfälligheten. 
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Områdesbelysning - Att övervaka funktionen, byta lampor samt genomföra smärre 

underhållsåtgärder avseende gemensam utomhusbelysning på vägar, gränder och vid 

de gemensamma garagen på Getväpplingen. 
 

Snöröjning och sandning - Innefattar kontakt med entreprenören för snöröjning, 

sandning och sopning när så behövs. 

 
Spolplattor – Öppnar, stänger och övervakar spolplattornas funktion. 

 

Undercentralen - Övervakar driftsfunktionen, utför mindre underhållsåtgärder, 

kontaktar vide behov servicetekniker samt för viss statistik och dokumentation. 

 

Uppgifter om kontaktpersonerna finns på föreningens hemsida.   

 … / föreningen/kontaktpersoner. 

 

Så här beräknas och fördelas samfällighetens kostnader 

 
Eftersom kvarteren sinsemellan är något olika särredovisas och bokförs vissa 

kostnader på respektive kvarter. I bokslutet redovisas därför resultat- och 

balansräkning såväl uppdelat på varje kvarter som totalt för samfälligheten. 

 

För värme gäller att kedjehusen i Jordrevans andel är 53,7% av årskostnaden  

(avseende 36 hus) och radhusen i Getväpplingens andel är 46,3%  av årskostnaden 

(avseende 42 hus). Denna beräkning sker enligt vårt anläggningsbeslut vilket 

fastställts av lantmäteriet och i Stockholms Tingsrätt. 

 

Varm- och kallvattenförbrukning samt gemensam el för gatubelysning, värmecentral 

och kabel-TV sker för samfällighetsföreningen i sin helhet och delas därefter upp i 

andelar för varje fastighet. Kostnader för varm- och kallvattenförbrukning delas i lika 

andelar för hela samfälligheten dvs. 1/78 del för varje fastighet. 

 

Kostnader för underhåll, snöröjning och sandning av vägar och gränder samt 

gemensamhetsytor delas upp per kvarter och fastighet. 
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                   Getväppling       Jordreva 
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