
Ca 8-10 veckor beroende på anbud.
Hur länge kommer toaletterna vara avstängda?

Ja, garagehyresgästens ansvar
Kommer garagen behövas tömmas?

Styrelsen kommer undersöka möjligheten att erbjuda ersättningsparkering
Parkering under tiden. 

Ja till viss gräns. Kan finnas risk att det inte blir återställt som medlemmen tänkt. Återställs lika 
kringliggande yta.

Återställande av klädkammare i 4:orna?

Eventuellt. Det kommer finnas med som option i upphandlingen. Beslut tas när kostnaden är 
känd.

Kommer elen upp till lägenheterna att bytas (elstigare)?

Ja.-

Kommer sk torrtoalett erbjudas som tillval? 

Redan renoverade badrum kommer återställas till föreningsstandard. -

Vad händer med badrum som är renoverade?

Nej, eftersom upphandlingen inte påbörjats kan man inte ta del av de tillval eller 
standardutförande som inte är upphandlade.

-

Om det sker eller har skett en vattenläcka före stambytet, kommer man kunna ta del av 
standardutförandet?

Ja befintlig armatur kommer återmonteras.-

Eventuella befintliga spotlights i tak kan vara kvar. 
Installationer som är korrekt gjorda kommer återinstalleras, exv spotlights, tvättmaskin.

Kommer belysning att återställas?

-Om fukten inte är i de övre lagren som kommer tas bort så kommer fukten behöva torkas ut 
och därmed kommer arbetet i det utrymmet stå still x antal veckor för uttorkning.

Vad händer om det från början är fuktigt i badrummet, dvs varit en läcka?

-Troligtvis inte, bara om det är fukt i stommen, oftast är det bara i översta lagren.

18/22 av testade badrum hade förhöjda fuktvärden. Betyder det att de kommer behöva torkas ut vid 
stambytet.

När Brf Barsbroparken gjorde stambyte var det ett par stycken.-

Hur stor andel behöver avfuktas i snitt?

-Stambytet planeras finansieras till ca 20 % med egna likvida medel och till ca 80 % med 
banklån. Huvudfinansiering kommer inte vara avgiftshöjning.
För 2019 (fr o m april) kommer avgiften höjas med 3,9% delvis för att täcka kommande ökande 
kostnader, delvis pga andra behov.

Kommer avgifterna höjas pga av stambytet?

-Det kommer troligtvis behöva renoveras ändå. För att kunna bestämma om det är möjligt att 
undvika att renovera ett enskilt badrum kan man börja med badrummen över och under för 
att avgöra om stambytet kan göras utan att aktuellt badrums tätskikt påverkas.

Säljare sa att badrummet är renoverat efter vattenskada och behöver därför inte renoveras. Var det 
en osanning?

-Rörgenomföringar får inte finnas, vilket gör att man inte kan välja att relina bara enskilda 
badrum.
Värdeår sätts efter det äldst renoverade badrum (stam), värdeåret påverkar försäkringsvärdet 
för hela fastigheten.
Horisontella stammar i mark/bottenplatta kan eventuellt relinas med gott resultat.

Kan man inte välja relining där det skulle fungera?

-Ja. Blandningen av kopparrör och galvaniserade rör gör att vi även behöver byta dessa.
Behöver även vattenstammarna bytas?

-I förstudien gjordes en professionell bedömning utifrån besiktning av ett urval lägenheter (22 
Är alla stammar lika dåliga? 
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-I förstudien gjordes en professionell bedömning utifrån besiktning av ett urval lägenheter (22 
st), byggnadernas ålder samt dokumentation från tidigare vattenskador och stambrott.

-Grenrören tar stryk och det är svårt att relina förgreningar. Det kommer även försvåra vid nya 
renoveringar. 
Om relining görs skulle tätskikt mm ligga kvar på medlemmens ansvar vilket gör att 
medlemmarna själva skulle behöva bekosta ev framtida renovering.

Hur länge kan relining hålla? Någon närvarande säger 6-7 år andra hävdar 50 år.

En annan fördel är att man vet vem som är ansvarig vid fel. Det är också enklare att 
utkräva ansvar vid totalentreprenad.

-Total. Bla därför att det ger 5 års garanti och 10 års ansvarstid, samt funktionsgaranti.
Kommer det bli total eller delad entreprenad?

Det avgörs i första hand av om man vill amortera ned skulden (banklån) och hur det i så fall ska 
finansieras. Eftersom lånen kommer betalas av under 50 år kommer det bli varje sittande 
styrelses beslut. 

Kan ni säga något om tillkommande kostnader och avgiftshöjningar?

-Ja.
Läggs bildspelet ut på hemsidan?

-Ja. Vi har också anlitat samma konsulthjälp bla efter deras rekommendation.
Har styrelsen träffat Brf Barsbroparken?

-Man kan testa att relina och hoppas på att det räcker men stor risk att man kommer behöva 
byta stammar ändå.
-Det är medlemmarna som bestämmer, styrelsen verkställer beslut av extrastämman.

Finns något alternativ till stambyte? Av det som framkommit verkar det inte så?

-Ja, men det rekommenderas inte.
Vi tror att risken att behöva göra ett akut stambyte skulle göra det betydligt dyrare.
Vi kan chansa på att stammarna är bättre än vad experterna säger.

Kan vi besluta att inte göra något alls?

-Nej. Förutom tekniska orsaker så hör det också samman med att alla har rätt att få samma 
standard.

Kommer det kunna vara vissa lägenheter som relinas och andra där stammarna byts?
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