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Bakgrund 
I samband med fasadrenoveringen upptäcktes problem med våra tätskikt som härrör från det 
senaste stambytet. Vid närmare undersökning visade det sig att detta lett till pågående fuktskador på 
vissa håll och överhängande risk om fler skador i hela fastigheten och att detta snarast måste 
åtgärdas genom en renovering av tätskikt och stammar. 

 
Vad kommer att göras? 
Vi kommer att behöva renovera samtliga badrum, utom de sexton i 13 och 15 som renoverades 
redan under fasadprojektet. I vissa fall kommer man även att behöva ta upp del av golv i intilliggande 
rum eller gå in i köket eftersom värmeledningarna är dragna på det sättet.  
 
Det kommer att ställas upp ett utställningsbadrum i lokalen där de olika val man kan göra visas upp. 
Alla boende får välja om de vill ha dusch eller badkar, samt mellan några olika sorters kakel och 
klinker. Alla badrummen kommer att utrustas med golvvärme, elektrisk handdukstork och 
förberedas för tvättmaskin. 
 
När ditt badrum renoveras kommer du inte att kunna använda ditt badrum. Toaletter och duschar 
kommer att finnas i källaren eller i en bod intill huset. Bara de som just då har badrum som renoveras 
kommer att ha tillgång till dessa lokaler via sina taggar. Nattetid kommer du att ha tillgång till en 
bärbar toalett. 

 
Vem ska göra det? 
Lennart Peterson har anlitats som föreningens projektledare som kommer att föra vår talan och 
kontrollerar att renoveringen går till som den ska i alla delar. Han har gjort jobb åt föreningen sedan 
2009, senast som projektledare för fasadrenoveringen. 
En anbudsförfrågan har gått ut till tre olika entreprenörer. Senast den 10 mars ska svaren komma in 
och därefter kommer styrelsen tillsammans med Lennart att fatta beslut om vem föreningen ska 
anlita. 

 
När ska allt ske? 
Vi hoppas att renoveringen kan starta i slutet av april. Varje stam kommer att ta ca 12-14 veckor att 
åtgärda. Den första stammen som renoveras berör lägenheterna 1001-1801 i hus 15 (inte i 13 som vi 
tidigare meddelat). Vilken ordning stammarna sedan tas i är inte i nuläget bestämt mer än att det 
kommer ske i hus 15 först, sedan 13 och sist 9. Varje hus kommer att ta minst ett år vilket betyder att 
hela projektet kommer att ta ca 3-4 år.  
 
När får jag veta mer? 

Inför varje ny stam som ska åtgärdas kommer de boende som berörs att kallas till möte för att få 
detaljerad information om vad som kommer att ske och möjlighet att ställa frågor så att vi 
tillsammans kan göra detta så smidigt som möjligt. Generell information kommer i första hand att 
ske via skriftliga brev i brevlådan samt info på hemsidan.  
 
Vänliga hälsningar, 
Styrelsen i Brf Alphyddan 


