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Bakgrund och förslag

• Stammarna är inte bytta sedan husen byggdes 1963, normalt beräknas livslängden vara 
50 år på nya stammar. 

• Vi ser fler och fler och vattenskador och det är hög tid att göra något åt stammarna. 
Detta kommer inom kort betyda att vi inte kan försäkra oss mot vattenskador

• Styrelsen har under längre tid utrett om vi borde göra stambyte eller en så kallad 
relining. Fördelen med relining är att det är ett lite mindre ingrepp och iom det ett 
billigare alternativ. Nackdelen är att det inte håller lika länge som ett stambyte där 
samtliga rör byts ut mot nya.

• För att kunna göra en lyckosam relining krävs det att rören är i ett relativt bra skick, detta 
är tyvärr inte fallet för vår fastighet.

• Styrelsen föreslår att vi ska genomföra ett stambyte med förväntad byggstart hösten 
2019.  



Vad ska göras

• Byte av samtliga stammar, både tapp- och spillvatten, ovanför källargolv
• Renovering av badrum och separata toaletter

• Badrummen blir renoverade i ett standardutförande med möjlighet att 
välja färger på kakel och klinker  

• Tillval till en extra kostnad för medlemmen kommer att finnas
• Nya rör kommer att komma på plats till köken men ingen annan påverkan i 

köken
• I fyrorna kommer även klädkammaren att påverkas 



Tidplan

• Informationsutskick – januari 2019
• Samtyckesblankett skickas ut – januari 2019
• Informationsmöte med möjlighet att ställa frågor – 30 januari 2019
• Extrastämma för att besluta – 30 januari 2019
• Offertförfrågan till entreprenörer – februari 2019
• Beslut om entreprenör – maj 2019
• Start av stambyte – tidigast augusti 2019
• Beräknat avslut – ca 18 månader efter start



Hur påverkas du?

• Stammarna byts port för port och stam för stam
• Varje lägenhet kommer att vara arbetsplats ca 8 veckor

• Det är mycket ledtid under dessa veckor, och det betyder att lägenheten 
inte kommer att vara aktiv arbetsplats hela tiden

• Det kommer finnas gemensamma toaletter och duschar tillgängliga strax 
utanför portarna

• Varje hus tar ca 16 veckor



Hur finansieras stambytet?

Innan vi har fått in offerter vet vi inte exakt vad det kommer att kosta men vi har med 
kvalificerade antaganden kommit fram att det kommer landa på ca 40-45 MSEK.

• Ca 20% finansieras med föreningens egna likvida medel
• Resterande ca 80% finansieras med banklån

• Vi kommer att skriva av arbetet på 50 år vilket betyder att det påverkar resultatet 
med mindre än en miljon per år

• Räntekostnader tillkommer och de är osäkra att veta hur det ser ut över tid

• Från april 2019 kommer vi att höja avgiften med 3,9% delvis pga stambytet.
Det är troligt att det kommer att ske fler avgiftsökningar längs vägen men omöjligt 
i nuläget att säga exakt hur stora



Vad får jag i mitt badrum
Standardbadrum
• nytt ytskikt – helkaklade väggar med klinkergolv, möjlighet att välja färg ur ett 

standardsortiment
• nytt handfat
• badkar eller invikbara duschväggar
• nya blandare, handfat och bad/dusch
• ny wc-stol
• handdukstork, ersätter dagens element
• ny el indragen för tex tvättmaskin, inkl. jordfelsbrytare  
• möjlighet att välja layout av badrum, 2-3 varianter

Tillval
• specialkakel och klinker
• specialhandfat/wc-stol
• golvvärme, eldriven
• badrumsskåp
• kommod
• byte av all el i lägenheten
• m.m.



Vad får jag i min separata toalett
Standard separat toalett
• ny wc-stol
• nytt handfat med blandare
• klinkergolv med sockelskift
• nymålade väggar och tak
• ny strömbrytare och återmontering av belysning.

Tillval:
• helkaklat
• vägghängd toalett
• m.m.



Förstudie vatten och avlopp

Genomgång av byggnader och 22st lägenheter.
Genomfördes 2018-06-04 av Gmet AB, Micael Björk

• Ytskiktsrenovering 1997, uppfyller ej dagens krav
• Många stamdelar utbytta i källare, tyder på läckage
• Tappkallvatten blandat galvade stålrör och kopparrör
• Förhöjda fuktvärden i majoriteten av de undersökta lägenheterna



Förstudie vatten och avlopp

Vattenskada på grund av spräckt
Avloppsstam. 



Trolig tidplanering



Trolig tidplanering



Trolig tidplanering
Upphandling i huvuddelar

1. Hus C
2. Hus D och E
3. Hus F och G
4. Hus A och B



Frågor?


