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Bäste Bostadsrättshavare,
Denna broschyr innehåller viktig information om kommande investering i vår fastighet. Ta del av de beslut 
som redan har fattats av styrelsen men var även uppmärksam på de beslut som måste tas på den kommande 
föreningsstämman. Din röst är viktig för föreningen!

BRF VINBÄRET

ADRESS  
Vagnmansgatan 6-16
252 49 HELSINGBORG
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Antal lägenheter: 78 st
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Beslut om stambyte
Styrelsen har beslutat att genom-
föra ett stambyte. Detta arbete 
behöver göras eftersom våra hus 
börjar komma till åren. Den tek-
niska livslängden på materialet är 
passerad, så vi vill förebygga att 
besvärande vattenskador uppstår 
framöver. Därtill kommer många 
medlemmars  önskan om moder-
nisering av badrummen. 

Beslutet om stambyte grundar sig 
i en förun dersökning med tillhöran-
de sta tus besiktning av badrum, av-
loppsstammar och vattenledningar.  

Även elnäten i fastigheterna har 
besiktigats och visar ett behov att 
installera nya 3-fasledningar samt 
elcentraler med automatsäkringar 
och jordfelsbrytare i alla lägenhe-
ter. Ny eldragning föreslås även till 
samtliga badrum.

Besiktningarna och påföljande 
utredningar har resulterat i ett 
förslag på lämpliga teknis ka lös-
ningar samt en ekonomisk kalkyl 
som du kan läsa mer om i denna 
broschyr.

För arbetets genomförande har 

styrelsen i tidigt skede ingått ett
partneringavtal med NCC Buil-
ding som tillsammans med 
Bravida rör, Prenad el och HSB 
Nordvästra Skåne har genomfört 
förundersökningen, tagit fram tek-
niska lösningar och den ekonomis-
ka kalkylen.

Bra för föreningen – bra för dig 
som bostadsrättshavare
Ett stambyte är en större investe-
ring och en ekonomiskt viktig fråga 
för föreningen. Investeringen 
säkerställer fortsatt teknisk och 
mekanisk funktion i samtliga vat-
ten- och avloppsledningar. 

När stambytet och badrumsreno-
veringen är klar kan alla glädjas åt
nya fräscha badrum och ta del
av ökade överlåtelsevärden vid en
eventuell försäljning.

Din röst är viktig
Styrelsen välkomnar samtliga bo-
stadsrättshavare till ett informa-
tionsmöte där fakta från förun-
dersökningen och besiktningen 
kommer att presenteras.  

Med vänlig hälsning
Styrelsen för HSB Brf Vinbäret

STYRELSEN HAR ORDET

TA DEL AV BESLUTEN
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HUR OCH AV VEM TAS BESLUTEN?
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Välkommen på informationsmöte den 
30 september. Se separat inbjudan.

Här är vi nu.

BESLUTSPROCESSEN

Extrastämma den 14 oktober. Detaljerad information
om dessa delar följer
under projekttiden.

Föreningens stadgar styr be-
sluten
Enligt föreningens stadgar är det 
bostadsrättshavaren som ansvarar 
för tät- och ytskikt i badrummen 
och styrelsen som ansvarar för 
underhåll av fastighetens stam-
ledningar. I teorin innebär det att 
föreningen kan byta alla rör med 
konsekvensen att väggar och golv 
bryts upp i lägenheterna. Därefter 
kan styrelsen be bostadsrättshavar-
na att återställa väggar och golv. 
Men lyckligtvis fungerar det inte så 
i praktiken. Styrelsen kallar därför
till en extrastämma för att ta
beslut enligt följande punkter.

Beslut på extrastämman 
14/10
Tillfällig överlåtelse från bo-
stadsrättshavare till fören ingen 
av ansvaret för återställning av 
badrum.
Detta beslut fattas med enkel 
majoritet på extrastämman och 
hävs när badrummen är renovera-
de och slutbesiktigade.

Godkännande av förändringar 
i lägenheten – det vill säga 
montering av kassett, vägghängd 
toalett, ny el-central med mera. 
Detta beslut fattas med minst 2/3 
majoritet på extrastämman.

För beslut angående redan reno-
verade badrum, läs mer på sidan 
10. 

Styrelsens förslag
Utförande av stambyte
• installation av nya kall- och 

varmvattenledningar
• installation av nya avloppsrör 

och golvbrunnar
• installation av nya 3-fas stigar-

ledningar för el

Renovering av badrum, Wc och 
kök 
• nya tät- och ytskikt i badrum
• moderna blandare i badrum, 

toaletter och kök 
• nya handfat och toaletter
• installation av nya 3-fas el- 

centraler med jordfelsbrytare 
i lägenheterna samt ny el i 
badrum.



Om det är någon som motsätter sig förslaget på extrastämman be gär föreningen att Hyresnämnden ska avgöra 
ärendet. De röstande som är på stämman kommer därför att få fylla i en blankett om de godkänner eller 
motsätter sig stämmans beslut angående förändring i lägenheten. Därefter kommer styrelsen kontakta alla 
som inte närvarat på stämman för att be dem fylla i samma blankett.

De bostadsrättshavare som motsätter sig beslutet eller som inte svarar skriftligen kommer att kallas av Hyres-
nämnden till förhandling. Där får de kallade redogöra för sina argument för att motsätta sig beslutet. Styrelsen 
får samtidigt redogöra för sina argument för stambytets genomförande. Därefter är det Hyresnämnden som 
avgör frågan. Mer information finner du på www.hyresnamnden.se

BESLUTSPROCESSEN
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VAD HÄNDER OM VI INTE ÄR ÖVERENS?



OM STAMBYTE

    5                                      HSB BRF VINBÄRET PROJEKTBESKRIVNING

GAMLA RÖR ÖKAR RISKEN

Material har olika lång teknisk och mekanisk livslängd. Även slitaget 
skiljer sig från lägenhet till lägenhet. Det är därför ytterst viktigt att de 
rör och installationer som byggs in i golv och väggar har längre livslängd 
än yt- och tätskikten. Annars riskerar föreningen att få bryta upp fullt 
fungerande badrum för att åtgärda rör som börjat läcka.

Bilden till höger visar ett omkring 50 år gammalt vattenledningsrör i 
genomskärning och de avlagringar som samlats i rören genom åren.

Innertak: 10-15 år

Vattenrör: 25-60 år

Avloppsrör: 30-60 år

Klinker: 20-25 år

Kakel: 30-40 år

Handfat/
Badkar/
Wc-stol: 30-60 år

Tätskikt: 20-25 år



OM STAMBYTE
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STAMBYTE MEDFÖR RENOVERING

Inga genvägar
Det finns inga hållbara genvägar 
vad gäller att byta avlopps- och vat-
tenrör. För att entreprenören ska 
kunna göra ett fackmässigt kor-
rekt arbete krävs det att ytskikt på 
väggar och golv i samtliga badrum 
och toalet ter i fastigheten rivs ut. 

Provtagning för utredning av even-
tuell förekomst av miljöfarliga äm-
nen i konstruktionerna kommer 
att göras.

Hög standard
All ny rördragning sker i kassetter 
som monteras från golv till tak i 
badrummen. Ett nytt tätskikt app-
liceras. Kakel mon teras på väggar 
och klinker på golv. Därefter mon-
teras handfat, toalett och dusch. 

Olika badrumstyper
Möblering för respektive bad-
rumstyp bestäms bl a utifrån krav 
på tillgänglighet, elsäkerhetsreg-
ler och befintliga förutsättningar. 
Valda möbleringar presenteras i 
den senare delen av denna bro-
schyr.

Anledningen till ett stambyte är i första hand att eliminera risken för kostsamma vattenskador som uppkom-
mer på grund av att avloppsstammarna och vattenledningarna har en begränsad livslängd.

Alla fastighetsägare måste vid något tillfälle ta beslut om ett stambyte och det är viktigt att man gör det i rätt 
tid. Ett stambyte är ett stort projekt som pågår under lång tid.



Föreningen har låtit genomföra en förundersökning av lägen heter, lokaler och allmänna utrymmen. Besiktning-
ens resultat har därefter varit underlag för de åtgärder som föreslås i denna broschyr. 
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Allmänt om byggnaderna
Flerbostadshus i fyra våningar 
med vind och källare. Hiss saknas. 
Takhöjden är cirka 2,60 m. Kök 
och badrum har i de flesta lägen-
heter separata stammar.
Skyddsrum finns i källaren i båda  
huskropparna. I en av huskroppar-
na finns det garage.

Badrum
I original är golv klädda med klin-
ker och väggar klädda med kakel 
cirka 1,2 m upp från golv och där-
över målade. Några badrum har 
i efterhand helkaklats. Badkar i 
ursprungsutförandet har i många 
lägenheter ersatts med duschplats. 
Sanitetsporslin varierar i ålder och 
status.

VVS
Värme och tappvarmvatten utgår 
från undercentral i källaren med 
kulvertledningar mellan husen. 
Kulvertledningarna byttes för 
cirka arton år sedan. Vattenrören 
är utbytta 2004. 

Vertikala rörstråk och rör inom 
lägenheten kommer åter att bytas 
medan delar av rörstråk i källare 
kan komma att behållas. 

Plastkanaler i lägenheter och 
trapphus töms på rörledningar 
men rivs ej i nuläget.  

Stamledningar för spillvatten (av-
lopp) är original i gjutjärn från 
tiden då huset byggdes. Avlopps-
ledningar under golv i källare är 
i huvudsak gjutjärnsrör. Dessa 
kommer vi vid projektets slut att 
rengöra och filma för att kunna 
konstatera om de behöver åtgär-
das.

Avlopp och dagvatten är separerat 
sedan 2006 och är inkopplat i ga-
tan till kommunens ledningar.

I vissa lägenheter har läckage före-
kommit på värmerören i badrum-
men. Nya värmestammar kommer 
därför delvis att installeras och 
anslutas till befintliga värmeled-
ningar i källare. 

Vatten och avlopp – badrum
Golvbrunnen utgör den största
risken för vattenskador och ska
bytas vid badrumsrenoveringar
om den är tillverkad före 1991.

Vatten och avlopp – kök
Köken i flera lägenheter har nyare 
vattenlås i plast som är anslutna till 
originalrören i diskbänksskåpet. 

El-installationer
För att öka elsäkerheten är det 
lämpligt att vi i samband med by-
tet av avloppsstammar även byter 
stigarledning till lägenheternas 
el-centraler, byter el-central till 
ny 3-fas med snabbsäkringar samt 
installerar jordfelsbrytare.
I framtiden kan du  därmed i ef-
terhand dra fram 3-fas till köket 
och byta spis till en som har 3-fa-
sanslutning.

Övrigt
I badrummens originalutförande 
finns ventilationsdon för tilluft 
som är placerat på vägg. Om detta 
inte redan är igensatt  kommer det 
att sättas igen och ersättas av nya 
tilluftsdon som placeras i andra 
rum, antingen i fönster eller ytter-
vägg.

FÖRUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV FÖRUNDERSÖKNINGEN



STYRELSENS FÖRSLAG

Föreslagna åtgärder
Efter rivning blir följande åtgärder 
aktuella i samtliga lägenheter: 
• Applicering av nya tätskikt på 

golv och väggar
• Installation av nya 3-fas stigar-

ledningar samt el-centraler 
med snabbsäkringar och 
jordfelsbrytare

Standardutförande i badrum
• Installation av kassett för rör-

dragning som kläs med kakel
• Kakel på väggar och klinker på 

golv
• Vägghängd toalettstol
• Vägghängt tvättställ med 

ettgreppsblandare
• Vattenlås och vattenrör 

förbereds för anslutning till 
tvättmaskin

• Badrumsskåp med belysning
• Eluttag på vägg vid badrums-

skåp
• Eldosa för tvättmaskin och tork-

tumlare. Tomrör utan ledningar 
dras från elcentral till dosan

• Duschblandare med termostat 
inkl. duschset

• Duschdraperiskena (draperi 
ingår ej)

• Handduksradiator med timer-
styrd elpatron

• Toalettpappershållare och 4 st 
handdukskrokar

• Byte av ventilationsdon i tak
• Invändig målning av dörrkarm, 

dörrblad och i förekommande 
fall fönster

• Nytt undertak som målas vitt

Standardutförande på Wc
• Installation av kassett för rör-   
   dragning som kläs med kakel

•  Vägghängd toalettstol
• Vägghängt tvättställ med 
   ettgreppsblandare
• Kakel på väggar och klinker på   
   golv
• Nytt undertak som målas vitt
• Invändig målning av dörrkarm 
   och dörrblad
• Byte av ventilationsdon
• Badrumsskåp med belysning
• Toalettpappershållare och 4 st  
   handdukskrokar

Kök
I kök byts befintlig blandare ut 
mot en ny med diskmaskinsav-
stängning. Nytt vattenlås med 
anslutning för diskmaskinsavlopp 
monteras. Du som redan har 
diskmaskin fackmässigt inkopplad 
kommer att få denna återinkopp-
lad.

Inga kök kommer att rivas. I vis-
sa kök kan delar av köksskåpen 
tillfälligt monteras ned. Skåpen 
återställs och återmonteras av 
entreprenören. Samtliga kök kom-
mer att utrustas med nya vatten-
ledningar och avloppsrör. Våtsäk-
ring av botten i diskbänksskåpet 
kommer att utföras.

SPA-utrymme i källare
På Vagnsmansgatan 14 kommer 
SPA-utrymmet att nyttjas som till-
fälligt duschutrymme och toalett 
under stambytet. Entreprenören 
kommer att lämna ett förslag på 
att iordningställa bastu, dusch, 
omklädning och gym efter att 
stambytet har avslutats. Förslaget 
innebär bland annat nya ytskikt, 
nya duschar, ny bastu med nytt 

aggregat samt ny belysning.

Toaletter i källare
I renoveringen ingår:
• Golvmonterad toalettstol
• Vägghängt tvättställ med 

ettgreppsblandare
• Klinker på golv med sockel
• Kakel över tvättställ
• Målning av väggar och tak
• Invändig målning av dörrkarm 

och dörrblad
• Byte av ventilationsdon
• Spegel med belysning
• Toalettpappershållare och 

kroklist

Städ i källare
I respektive hus kommer ett 
städutrymme att iordningställas i 
källaren. I städ installeras utslags-
back och blandare.

Övrigt i källare
Belysningen byts ut i tvättstuga, 
stryk-, tork-, och mangelrum.

HSB BRF VINBÄRET PROJEKTBESKRIVNING                                    8

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER



SÅ PÅVERKAS DU

Detaljerad tidsplan
Det är ännu för tidigt att säga när 
just din lägenhet ska renoveras. In-
formation om de olika etapperna 
kommer att delas ut i god tid med:
• Informationsblad likt denna 

broschyr
• Information på föreningens 

hemsida

Begränsade störningar
Ambitionen är att störningarna 
ska bli så begränsade som möjligt 
för de boende i föreningen genom 
att till exempel undvika badrums-
renovering som sträcker sig över 
storhelger och semester perioder.

Vissa parkeringsplatser vid Vagn-
mansgatan kommer att stängas 
av under byggtiden på grund av 
byggentreprenörens behov av 
etablering. Trapphusen kommer 
också att stängas av under kortare 
perioder dagtid då sågningsarbete 
för köksstammarna pågår.

Oväsen dagtid
Stambyte är ett omfattande in-
grepp i fastigheten. Arbetet inne-
bär att hantverkarna bilar bort be-
tong och gör nya hål i väggar och 
bjälklag. Det betyder att det både 
dammar och för oväsen dagtid. 

Arbeten i din bostad
För att minimera problemet med 
damm vid arbeten i din bostad 
avskärmas rummen i lägenheten 
med plast.

Under den period som din lägen-
het är berörd av projektet händer 
följande: 

• Rivning av ytskikt i badrum 
och Wc

• Håltagning för rör och golv-
brunn

• Montering av installationskas -
   sett i badrum och Wc. Tät-   
   skikt monteras och därefter   
   klinker på golv och kakel på   
   vägg 
• Elinstallation och målning
• Porslin, nya blandare och 

sakvaror monteras
• I köket monteras ny blandare 

med diskmaskinsanslutning
• Våtsäkring utförs på botten av 

diskbänksskåpet
• Nya vattenstammar och vatten-

lås monteras i kök
• Nya köksstammar placeras i 

vägg mot trapphus alternativt i 
nya schakt i angränsande hall/
garderob

• Städning av lägenheten
• Efter färdigställande kommer 

sakkunniga besiktningsmän att 
besiktiga utförandet

Dricksvatten
Under delar av byggtiden i din lä-
genhet är vattnet helt avstängt. Det 
kommer därför att finnas en kran 
för kallvatten i trapphuset.

Toalett och dusch
Under byggtiden i din lägenhet 
är vatten och avlopp i badrum, 
toalett och kök avstängt. I källaren 
på Vagnmansgatan 14 kommer det 
att finnas duschar i det tidigare 
SPA-utrymmet. Här finns också två 
toaletter. I källaren på Vagnmans-
gatan 8 finns också en befintlig 
toalett som kan användas. De bo-
ende som har behov av att enkelt 

och snabbt komma till toalett 
nat tetid kan få en ”mulltoa” i lä-
genheten. 

Lås och nyckel
Under tiden arbete pågår i din lä-
genhet byts låscylindern i dörren. 
Du får låna nycklar som passar till 
det tillfälliga låset. Det innebär att 
hantverkarna ald rig har tillgång till 
dina privata nycklar. 

ID06
Samtliga hantverkare på arbets-
platsen har ett identitetskort, 
kallat  ID06, och ska på begäran 
kunna uppvisa det för dig.

Tillval
För dig som vill inreda ditt bad-
rum eller din Wc utöver basutbu-
det kommer tillval att erbjudas. 
För lägenheter som endast haft 
toalett kommer komplettering 
med dusch att erbjudas som tillval. 
Alla tillval bekostas av dig som är 
bostadsrättshavare.  I grannfastig-
heten Malmgården på Malmöga-
tan 1 kommer en visningslokal för 
basutbud och tillval att iordning-
ställas.

En viktig återkoppling 
Någon vecka efter att entrepre-
naden har blivit godkänd vid 
slutbesiktning och stambytet är 
avklarat, kommer vi be dig att fylla 
i en enkät om hur du har upplevt 
arbetet. Vi vill gärna ta del av vad 
som varit bra och vad som kunde 
gjorts bättre.
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SÅ PÅVERKAS DU SOM BOENDE
Ett stambyte är ett omfattande projekt som berör alla som bor i vår förening. Byggtiden beräknas till cirka elva 
månader. Påverkan på varje enskild lägenhet blir omkring fem veckor.



RENOVERADE BADRUM

Kompensationsprinciper
Styrelsen har informerat om att 
stambyte med badrumsrenovering 
är på gång. Denna information 
har funnits tillgänglig för samtliga 
medlemmar i vår förening sedan 
maj 2016, bland annat via årsredo-
visningen. 

Försäkringsbolaget Folksam har 
en 10-årsbrytpunkt som avskriv-
ningsprincip vid reglering av skad-
or. Andra bostadsrättsföreningar 
har praktiserat denna lösning som 
utgångspunkt för kompensation 
vid tidigare stambyten.

Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår att på förenings-
stämman fatta följande beslut an-

BLANKETTER FÖR ANMÄLAN OM RÄTT TILL KOMPENSATION

Blanketter för anmälan om rätt till kompensation för renoveringar utförda inom giltig period kommer att 
delas ut i ditt brevfack när projektet startar.

gående kompensation för redan 
åtgärdade badrum:

Endast badrum som har renoverats 
under perioden 2009-10-15 - 2016-
05-31 kommer att kompenseras 
förutsatt att de har renoverats med 
en högre standard än den som 
ingår i det gemensamt föreslagna 
basutbudet och att arbetet är fack-
mässigt utfört.

Badrum som har renoverats tidi-
gare än 10 år innan kommande 
extrastämma (dvs före 2009-10-15)  
eller efter styrelsens information 
om stambyte och badrumsrenove-
ring (dvs efter 2016-05-31), kom-
mer inte att kompenseras.

Bostadsrättshavare som anser sig 
vara aktuella för kompensation ska 
anmäla detta till boendesamord-
naren. Dessa badrum kommer 
att besiktigas och värderas av en 
oberoende besiktningsman. Vid 
besiktningen görs en bedömning 
utifrån standard, skick, ålder, 
värde och dokumentation. Besikt-
ningsmannen lämnar ett förslag 
till kompensation som ska god-
kännas av bostadsrättshavaren och 
föreningens styrelse.

Kompensation sker sedan i sam-
band med stambytet genom att 
bostadsrättshavaren får välja tillval 
eller dyrare utrustning till motsva-
rande värde. Ingen kontant regle-
ring kommer att ske.
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FÖR DIG SOM HAR RENOVERAT



EKONOMI

Ekonomiska förutsättningar
Beräknade kostnader bygger på dagens prisläge (hösten 2019). Den totoala kostnaden för stambyte/badrums-
renovering samt ventilationsprojektet uppgår till 31 miljoner kronor.

Stambytet beräknas kunna påbörjas under januari 2020 och avslutas i slutet av 2020.

Finansiering
Föreningen tar upp nya lån på totalt 29 Mkr som amorteras på 40-50 år. Övriga kostnader finansieras med 
eget kapital.

Påverkan på avgifter
Ökade kostnader för föreningen i form av räntekostnader och avskrivningskostnader/amortering medför ett 
behov av att höja årsavgiften. Styrelsen har sedan en tid tillbaka förberett föreningens ekonomi för stamby-
tet. Nedanstående avgiftshöjningar är en framtida indikation. Det kan dock ske förändringar som avviker 
mot denna prognos.

2020 2021 2022 2023 2024
Höjning i % + 3 % + 4 % + 3 % + 4 % + 3 %

Höjningarna ovan inkluderar även sedvanlig höjning för ökade driftskostnader med mera.
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EKONOMISK KALKYL
Inledningsvis vill vi understryka att samtliga siffror som redovisas är ungefärliga och bygger på ett antal 
antaganden och erfarenheter. En mer exakt kalkyl kan göras när samtliga arbeten är upphandlade och 
finansiering är klar med upphandlad kreditgivare.



HSBS ROLL

I detta projekt har HSB Nordvästra Skåne fått i uppdrag av föreningen att ansvara för projektledningen. 
HSB kommer också att tillhandahålla en boendesamordnare. Denna person är en viktig länk mellan boen-
de och entreprenörer. Boendesamordnaren hjälper de boende med frågor och information om vad som 
sker under projektet.

På föreningens hemsida kan du alltid hitta uppdaterad information om projektet och svar på dina frågor.

Projektledning och boendesamordnare 
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HSBS ROLL I STAMBYTET

Partnering innebär att entreprenören kopplas in i ett tidigt skede och tillsammans med styrelsen och HSB 
Nordvästra Skåne arbetar man fram förslag på tänkbara lösningar. De entreprenörer som anlitas arbetar 
med så kallade ”öppna böcker”, vilket innebär att man arbetar med öppen redovisning och motparten 
(bostadsrättsföreningen) har full insyn i entreprenörens kostnader och intäkter.  Partnering väljs med syfte 
att ge föreningen den bästa lösningen och den bästa totalkostnaden.

HSB Nordvästra Skåne genomförde under 2016 en stor upphandling som utmynnade i att man tecknade 
avtal med ett antal större entreprenörer inom bygg, VVS och el. Upphandlingen har riktats mot partnering-/
samverkansentreprenader för att säkerställa kapacitet hos byggföretagen inom rådande högkonjunktur. 
Upphandlingen och entreprenadformen är granskad och godkänd av BoRevisions revisorer. 

Brf Vinbäret har på inrådan från HSB valt att arbeta med partnering-/ samverkansentreprenad. Föreningen 
har erbjudits att samarbeta med någon av de entreprenörer som HSB Nordvästra Skåne upphandlat och 
valet föll på NCC. Föreningen har tillsammans med HSB och NCC därefter valt ut VVS- och elinstallatörer. 
Arbetet kommer att utföras på totalentreprenad och entreprenörerna är med och tar fram systemhandling-
ar. På så sätt tillgodogörs entreprenörernas stora kompetens mycket tidigare än vid traditionell upphandling. 

Partnering



FÖRENINGENS STADGAR

Föreningsstämmans beslut 
utgörs av den mening som 

har fått mer än hälften av de avgiv-
na rösterna eller vid lika röstetal 
den mening som stämmoordfö-
randen biträder. Vid personval an-
ses den vald som har fått de flesta 
rösterna. Vid lika röstetal avgörs 
valet genom lottning om inte annat 
beslutas av föreningsstämman inn-
an valet förrättas. För vissa beslut 
krävs särskild majoritet enligt be-
stämmelser i lag. Om röstsedel inte 
avlämnas eller röstsedel avlämnas 
utan röstningsuppgift (så kallad 
blank sedel) vid sluten omröstning 
anses inte röstning ha skett.

Bostadsrättsföreningen 
får utföra reparation 

samt byta inredning och utrust-
ning som bostadsrättshavaren 
enligt § 31 ska svara för. Ett 
sådant beslut ska fattas av fören-
ingsstämman och får endast avse 
åtgärd som företas i samband 
med omfattande underhåll eller 
ombyggnad av bostadsrättsför-
eningens hus och som berör bo-
stadsrättshavarens lägenhet.

Om ett beslut som fattas 
på föreningsstämma 

innebär att en lägenhet som 
upplåtits med bostadsrätt kom-
mer att förändras eller i sin 
helhet behöva tas i anspråk av 
bostadsrättsföreningen med an-
ledning av en om- eller tillbygg-
nad ska bostadsrättshavaren 
ha gått med på beslutet. Om 
bostadsrättshavaren inte ger sitt 
samtycke till förändringen, blir 
beslutet ändå giltigt om minst 
två tredjedelar av de röstande 
har gått med på det och beslu-
tet dessutom har godkänts av 
hyresnämnden.

§ 19 § 34 § 35
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UTDRAG UR VÅRA STADGAR



BOSTADSTILLÄGG

BOSTADSTILLÄGG FÖR PENSIONÄRER

Vem kan ansöka om bostads-
tillägg?
Du som har pension och bor i Sve-
rige kan ansöka om bostadstillägg
hos Pensionsmyndigheten. Det 
finns olika villkor beroende på 
vilken pension du har.

Om du har ålderspension
Du kan få bostadstillägg först 
från 65 års ålder, även om ålders-
pensionen kan tas ut redan från 
61 år. Du måste också ha helt 
uttag av ålderspensionen för att 
kunna ansöka om bostadstillägg. 
Om du är född 1938 eller senare 
och har rätt till premiepension, 
måste du ha helt uttag även av 
premiepensionen.

Om du har utländsk pension
Om du har pension från ett land 
som ingår i EES kan du också ha 
rätt att ansöka om bostadstillägg. 
Den utländska pensionen ska 
vara jämförbar med den svenska 
pensionen. Du kan kontakta Pen-
sionsmyndigheten om du vill veta 
mer. Du kan också lämna in en 
ansökan för att pröva din rätt till 
bostadstillägg. 

Om du har änkepension
Om du har änkepension på grund 
av ett dödsfall som inträffade före 
år 2003 kan du ha rätt att ansöka 
om bostadstillägg. Om dödsfallet 
inträffade år 2003 eller senare 
måste du vara född före år 1945 
för att ansöka om bostadstillägg. 
Vid 65 års ålder måste du också ta 
ut hel ålderspension och hel pre-
miepension. 

Om du har sjuk- eller aktivitetser-
sättning
Bostadstillägg till dig som har sjuk-
ersättning eller aktivitetsersätt-
ning prövas av Försäkringskassan. 

Försäkringskassan
Försäkringskassan betalar också 
ut bostadsbidrag till barnfamiljer 
med flera. Läs mer på Försäkrings-
kassans webbplats.
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FÖR MER INFO

Pensionsmyndigheten
www.pensionsmyndigheten.se eller telefon 0771-776 776.

Försäkringskassan
www.forsakringskassan.se eller telefon 0771-524 524.



FRÅGOR OCH SVAR

Varför behövs stambyten? 
Förr eller senare måste alla fastig-
hetsägare byta stammar i huset. Den 
tekniska livslängden på avlopps- och 
vattenledningsrör är cirka 25–60 år. 

Varför har stambyten blivit så 
vanliga? 
Det finns huvudsakligen två anled-
ningar till att stambyten blir allt 
vanligare:
• Det byggdes många hus mellan 

1950 och 1975, bland annat 
genom det så kallade miljon-
programmet. Dessa hus är nu 
så gamla att det är dags för 
stambyte.

• Människor använder i dag sina 
badrum på ett helt annat sätt än 
förr. Numera duschar de flesta 
minst en gång per dygn. Dusch-
andet utsätter badrummet för 
betydligt mer fukt och vatten 
än vad ett bad i badkar gör som 
badrummen ursprungligen var 
byggda för.

Vilka tecken tyder på att stam-
marna behöver bytas? 
De vanligaste orsakerna är åter-
kommande vatten- och fuktskador, 
hög energi- och vattenförbrukning 
samt höjda försäkringspremier.

Vad säger försäkringsbolagen? 
När stammarna börjar bli gamla 
och skadorna blir fler, ökar för-
säkringsbolagen så småningom 
självrisken vid vattenskador. Om 
antalet skadetillfällen ökar och 
fastighetsägaren inte gör något 
åt saken kan försäkringsbolaget 
besluta att fastighetsägaren inte 
längre kan försäkra sig mot vat-
tenskador.

Hur mycket kostar vattenskador? 
Sammanlagt beräknas vatten-
skador i Sverige kosta omkring 
100 miljoner kronor per vecka, 
det vill säga fem miljarder kronor 
varje år.

Vem beslutar om stambyte? 
Stambyte räknas som underhåll av 
fastigheten. Det är därför styrelsen 
för bostadsrättsföreningen som 
beslutar om stambytet.

Vad innebär ett stambyte? 
I normalfallet innebär ett stambyte 
att samtliga avlopps- och vatten-
ledningsrör byts ut. Eftersom golv 
och väggar måste rivas upp för 
att man ska nå installationerna, 
brukar man passa på att renovera 
och rus ta upp badrum och toalet-
ter till modern standard. 

Hur lång tid tar ett stambyte? 
I normalfallet behöver hantver-
karna ha tillträde till lägenheten 
under 20–25 arbetsdagar.

Hur gör man med toalett och 
dusch under de dagar arbetet 
pågår? 
Entreprenören tillhandahåller 
toaletter och duschar på annan 
plats i huset under byggtiden. 

Vem bestämmer vilken standard 
badrummen ska ha efter stam-
bytet? 
Styrelsen beslutar vilket basutbud 
badrummen ska utrustas med vid 
renoveringen. Därutöver kan bo-
ende göra tillval av kakel, porslin 
och inredning.

När kan man göra tillval? 
Omkring sex–sju veckor före 
byggstart i lägenheten.

Varför använder vi inte de gamla 
vattenstammarna och bara sätter 
nytt avlopp i de gamla schakten?
För att uppfylla dagens bransch- 
och myndighetskrav angående 
tätskikt och samtidigt möjliggöra 
för framtida underhåll ska nya 
stammar placeras i badrummet, 
på rätt sida om tätskiktet. 
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Styrelsen har noterat ett antal frågor med svar som redovisas nedan. Du är givetvis välkommen med fler  
frågor på informationsmötet den 30 september. 

FRÅGOR OCH SVAR



FRÅGOR OCH SVAR

Kommer man att riva köken?
Nej, men i vissa lägenheter kan det 
bli aktuellt att plocka ner skåp och 
inredning för att göra plats för nya 
rör. Inredning och skåp kommer 
därefter att återmonteras av entre-
prenören.

Jag har redan renoverat mitt bad-
rum. Måste detta rivas ändå?
Ja, samtliga stammar och installa-
tioner ersätts med nya.

Får jag ersättning om jag redan 
har renoverat mitt badrum eller 
kök?
Nej, inte generellt. Se avsnitt i bro-
schyren angående kompensation 
för renoverade badrum och toa-
letter.

Går det att minska åtgärderna i 
de badrum som nyligen renove-
rats?
Nej. Avloppsledningarna måste 
bytas och stamledningar måste 
passera samtliga badrum vilket 
innebär att tätskikten förstörs. Det 
innebär i sin tur att badrummen 
måste rivas då tätskikten inte kan 
återställas på ett godkänt sätt. Det 
går alltså inte att minska åtgärder-
na i nyligen renoverade badrum.

Jag har utökat mitt badrum och 
satt in skåp med mera. Kommer 
detta att kunna återanvändas?
Ja, om det finns plats i den nya 
badrumsuppställningen och om 
varan går att demontera och 
återmontera. Alla som anser att 
de har ett annorlunda renoverat 
kök eller badrum kommer att ges 
möjlighet till en besiktning av en 
oberoende sakkunnig person. Vid 
denna besiktning kommer man att 
gå igenom detaljerna för just din 
lägenhet.

Jag har en ny blandare, går det att 
behålla den?
Ja, under förutsättning att den är
funktionsduglig och kan anslutas
tillsammans med nya installa-
tioner. Det blir dock ingen kom-
pensation till dig för att befintlig 
blandare används.

Måste de nya rören dras i 
kassetter i badrummen?
Ja, utredning av alternativa place-
ringar har gjorts men styrelsens 
förslag är att badrumsstammar 
ska placeras i kassetter. Styrelsen 
anser att detta är den bästa, lång-
siktiga lösningen för föreningen 
och byggnaderna - både ur ett 
tekniskt och ett ekonomiskt per-
spektiv.

Kommer jordfelsbrytaren att 
fungera för alla elinstallationer i 
lägenheten, även för de installa-
tioner som är ojordade? 
Ja!

Drar man om el i hela lägenheten?
Nej. Ny elinstallation görs i bad-
rummet. Befintliga elcentraler 
byts ut till nya med samma place-
ring. Nya stigarledningar dras från 
mätartavlan i trapphuset in till 
centralen i lägenheten.
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RITNINGAR OCH ILLUSTRATIONER

SÅ HÄR KAN DET KOMMA ATT SE UT
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På följande sidor presenteras ritningar på befintliga badrum respektive ritningar på hur det skulle kunna se ut 
efter stambytet och badrumsrenoveringen. Observera att ritningarnas skala kan vara olika och att de följer 
den ursprungliga badrumstypen sedan husen byggdes. Spegelvända lösningar och mindre avvikelser kan före-
komma. Badrum som byggts om redovisas inte. Illustrationerna visar exempel på hur badrum kan se ut efter 
renoveringen. Rörledningar, golvbrunn och ventilation är ej redovisade. På kassetten kommer det även att finns 
en inspektionslucka som inte är redovisad på bilderna.



RITNINGAR OCH ILLUSTRATIONER
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RITNINGAR OCH ILLUSTRATIONER
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RITNINGAR OCH ILLUSTRATIONER

RITNINGAR TYP 1

BEFINTLIG PLANLÖSNING

PRELIMINÄR PLANLÖSNING ENLIGT BASUTBUD

Det finns möjlighet till tvätt-
maskin, men den ingår ej i 
basutbudet.

Tvättmaskinen på ritningen 
är en mindre, toppmatad 
modell. Väljer du ett mindre 
tvättställ får du plats med 
en större tvättmaskin.
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RITNINGAR OCH ILLUSTRATIONER

BEFINTLIG PLANLÖSNING

PRELIMINÄR PLANLÖSNING ENLIGT BASUTBUD

RITNINGAR TYP 2

Det finns möjlighet till tvätt-
maskin, men den ingår ej i 
basutbudet.

Tvättmaskinen på ritningen 
är en mindre, toppmatad 
modell. Väljer du ett mindre 
tvättställ får du plats med 
en större tvättmaskin.
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RITNINGAR OCH ILLUSTRATIONER

RITNING TYP 3

BEFINTLIG PLANLÖSNING

PRELIMINÄR PLANLÖSNING ENLIGT BASUTBUD

Det finns möjlighet till 
tvättmaskin, men den 
ingår ej i basutbudet.

Tvättmaskinen på rit-
ningen är en mindre, 
toppmatad modell. 
Väljer du ett mindre 
tvättställ får du plats 
med en större tvätt-
maskin.
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RITNINGAR OCH ILLUSTRATIONER

RITNING TYP 4

BEFINTLIG PLANLÖSNING
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PRELIMINÄR PLANLÖSNING ENLIGT BASUTBUD
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