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Beslut om att lämna klagomål om stamrenovering under 
covidpandemi utan åtgärd 
Sickalön 84:3, Alphyddevägen 15  

Beslut 
Klagomål om stamrenovering under covid-pandemi avslutas utan åtgärd. 

Lagstöd 
I beslutet har 2 kap 7 § miljöbalken beaktats. 
 
Det här beslutet har fattats av handläggare vid miljöenheten på uppdrag av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden, delegationsordning punkt G13. 

Information till beslutet 
Beslutet kan överklagas, se sista sidan. 

Ärendet 
Den 3 mars samt den 28 mars 2021 kom klagomål in från Eva Levander som bor på 
Alphyddevägen 9 och den 31 mars 2021 kom klagomål in från Niklas Karlsson som bor på 
Alphyddevägen 9. Klagomålen var om att de har fått lite information är oroliga för 
smittskyddet för boende i bostadsrättsföreningen i samband med att fastighetsägaren Brf. 
Alphyddan ska göra stamrenoveringar under pågående Covid-pandemi. 
 
Den 6 april 2021 skickade miljöenheten en skrivelse till fastighetsägaren Brf. Alphyddan om 
att de skulle komma in med information om stamrenoveringar, information till boende i 
föreningen och åtgärder om smittskydd i samband med stamrenovering när det är Covid-
pandemi. 
 
Brf. Alphyddan kom in med svar den 14 april 202. Anledningen till stamrenovering behöver 
påbörjas så snart som möjligt är för att undvika stora skador på fastigheten på grund av 
pågående vattenläckage. Nu under våren 2021 planerar föreningen att stamrenovera 8 
lägenheter på Alphyddevägen 15. Övriga stammar kommer att tas en i taget med planerad 
start i höst. Föreningen bifogade information om stamrenoveringen, information som 
lämnats till föreningens medlemmar samt de 8 berörda hushållen. Brf. Alphyddan hade haft 
ett digitalt informationsmöte för samtliga medlemmar och ett informationsmöte utomhus 
med de som bor i de 8 berörda lägenheterna. Brf. Alphyddan bifogade smittskyddsrutiner 
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vid arbetena. Bland annat kommer de 8 lägenheterna att erbjudas egen torrtoalett i 
lägenheten samt egen dusch och toalett i källaren som inte delas med någon annan.  
Vatten kommer att vara tillgängligt i lägenheternas kök kl 15.30- 07.00 utom under 5-7 
arbetsdagar när vattnet kommer att vara helt avstängt. Det kommer att finnas varmt och 
kallt vatten samt ho på varje våningsplan under hela renoveringstiden. Tilldelad toalett och 
dusch i källaren städas varannan dag och det kommer finnas handsprit där. Allmänna ytor 
såsom trapphus och hiss städas 2ggr/vecka. 
 
Miljöenheten hade den 26 april 2021 kontakt med Smittskydd Stockholm både på e-post 
och telefon för att diskutera om åtgärder om smittskyddsrutiner. Smittskydd Stockholm 
yttrade som enbart om hygienrutiner. Smittskydd Stockholm gjorde bedömningen att det 
verkar vara ett genomtänkt stambyte, där respektive lägenhet får tillgång till egen 
dusch/toalett, att dusch/toalett städas varannan dag är tillräckligt eftersom de hushåll som 
använder utrymmet får hålla rent, precis som de gör i sin lägenhet. Smittkydd Stockholm 
rekommenderar god handhygien, att hålla avstånd och vid behov att bära munskydd. 
Smittskydd Stockholm föreslog att föreningen kunde komplettera med en plan för hur 
fastighetsägaren ska agera om någon boende skulle bli sjuk eller positiva (covid) under själva 
renoveringen av just deras lägenhet. 
 
Brf. Aphyddan kom efter det in med kompletteringar av smittskyddsåtgärderna. 

 Luftslussar/ skyddstäckande väggar från golv till tak för passage mellan entrédörr 
och badrum monteras med undertryck. De byggs i plast med öppningsbara 
plastdörrar. Dessa dörrar skall vara stängda dagtid vid arbeten i lägenhet. 

 Heltäckande ansiktsmask med aktivt filtersystem används vid arbeten i lägenhet. 
Handskar byts varje dag. 

 De som utför arbeten håller avstånd till de boende i alla lägen, i och utanför 
lägenheten. 

 Kroppstemperatur kontrolleras på samtlig personal varje morgon. 
 Entreprenören använder inte hiss samtidigt som de boende. 
 Varje hushåll har en separat toalett och dusch i källaren med personlig kod. 
 Tilldelad wc och dusch i källare städas varannan dag. Handsprit finns att tillgå. 
 Torrtoalett typ Skogstoa tilldelas varje lägenhet (tre kärl). Tömning sker 

1gång/vecka. Sker utan kontakt med de boende genom att kärlen ställs utanför 
lägenheten. 

 Allmänna ytor såsom trapphus och hiss städas 2ggr/veckan. 
 All städning utförs av städföretag med kvalitetscertifierat enligt smittskyddsstäd. 
 Vid sjukdomssymptom ska den boende meddela platschef och föreningens styrelse 

via projektledaren så att kontakt med de som utför arbeten kan undvikas. 
 Skulle någon boende bli sjuk i Covid-19 tas lösningar för fram utifrån just den givna 

situationen där bland annat hur allvarligt sjukdomstillståndet är spelar in. En lösning 
kan vara att upplåta föreningens övernattningslägenhet under den period som krävs. 
Men det kan också vara så att renoveringen i just den lägenheten måste avbrytas 
under en period. 
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Skäl till beslut 
Brf Alphyddan har utrett, informerat föreningens medlemmar och de 8 berörda hushållen 
samt att de tagit fram rutiner för hygien, städning med mera. 
 
Nämnden bedömer att Brf. Alphyddan har gjort de utredningar och åtgärder som 
rimligen kan krävas med hänvisning till klagomålen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
 att det inte är rimligt att rikta ytterligare krav mot Brf. Alphyddan. Nämnden lämnar därför 
klagomålet utan ytterligare åtgärd. 
 
 
Josefin Andersson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Miljöenheten 
08-718 78 21  
josefin.andersson@nacka.se 
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Kopia till:  
Eva Levander 
Niklas Karlsson 
 

Om du vill överklaga detta beslut 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skicka ditt överklagande till miljöenheten senast 
tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid 
skickas handlingarna vidare till länsstyrelsen som bedömer ärendet. Miljöenheten kan också 
ändra beslutet om det visar sig innehålla felaktigheter.  
 
Ange i överklagandet vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är felaktigt 
samt vilken ändring du önskar. Ange namn, personnummer, postadress, telefonnummer 
och ärendenummer i överklagandet. Underteckna med din namnteckning. 
 
Om något är oklart vänd dig till miljöenheten:  
Telefon: 08-718 80 00 
Postadress: Nacka kommun, miljöenheten, 131 81 Nacka 
Mejladress: miljoenheten@nacka.se 
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