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Styrelsen har ordet

TA DEL AV  
BESLUTEN

 

Renovering av badrum och gästtoaletter samt nya rör 

och blandare i kök

• Nya tät- och ytskikt i badrum och på gästtoalett

• Nya moderna blandare i badrum, gästtoalett och 

kök

• Nya handfat och toalettstolar

• Nya el-element i badrum

• Ny belysning i badrum och på gästtoalett

Övrigt

• Byte av de äldsta rören för kall- och varmvatten 

samt värme som ligger nedgrävda i vissa delar av 

området.

Bra för föreningen och för dig

Ett stambyte är en stor investering och en ekono-

miskt viktig fråga för föreningen och alla oss som 

bor här. När stambytet med badrumsrenovering är 

färdigställt kan vi alla glädjas åt nya fräscha badrum. 

Beslut om stambyte

Styrelsen har beslutat att genomföra ett stambyte. 

Detta behöver göras eftersom materialen i våra hus 

börjar bli gamla. Vi vill därför förebygga att vattenska-

dor uppstår framöver. Sådana är både dyra och onö-

diga. Alla vi som bor här måste ju vara med och betala 

för dem. Många medlemmar har också en önskan om 

att få nya fräscha badrum. 

Beslutet om att genomföra ett stambyte bygger på en 

förundersökning och en statusbesiktning. Man har 

då tittat på badrum, avloppsledningar samt vattenled-

ningar. Detta arbete har också resulterat i en ekono-

misk kalkyl. 

Planerade åtgärder 

Stambyte

• Installation av nya rör för kall- och varmvatten

• Installation av nya avloppsrör och golvbrunnar

Bäste bostadsrättshavare

Denna broschyr innehåller viktig information om kommande investering i våra hus. Ta del av 

de beslut som redan fattats av styrelsen, men sätt dig även in i de frågor som vi gemensamt 

måste besluta om på kommande stämma.

Styrelsen har ordet

Vi kan förhoppningsvis även få högre och stigande 

överlåtelsepriser för våra lägenheter. 

Styrelsen har anlitat HSB Nordvästra Skåne för pro-

jektledningen. Vi har också anlitat Peab för att  

projektera och utföra åtgärderna. Läs mer om för-

slagen, ekonomiska kalkyler med mera i denna bro-

schyr.

Mer information kommer!

Styrelsen återkommer med mer information framö-

ver där vi kommer att berätta mer om projektet.

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen för HSB Brf Kjellstorp
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Varför stambyte?

Så länge håller materialen i ett badrum:
• Vattenrör:  25-60 år

• Handfat/badkar/toalettstol:  30-60 år

• Avloppsrör:  30-60 år

• Klinker:  20-25 år

• Plastmatta:  20 år

• Kakel:  30-40 år

• Tätskikt:  20-25 år

60 år
- Så länge räknar man med att ett vattenrör håller som 

längst.  

Olika material håller olika länge. Dessutom kan 

slitaget på materialet skilja sig åt. Här bredvid ser du 

hur länge olika delar i ett badrum beräknas hålla. 

Det är viktigt att de rör som byggs in i väggar och golv 

håller längre än yt- och tätskikten. Annars kan man 

tvingas riva ett välfungerande nytt badrum på grund 

av att ett gammalt rör börjar läcka.

VARFÖR STAMBYTE?
Alla fastighetsägare måste vid något tillfälle ta beslut 

om ett stambyte och det är viktigt att man gör det i 

rätt tid. Rören för vatten och avlopp i våra hus börjar 

bli gamla. Styrelsen vill därför göra ett stambyte 

innan vi får problem med omfattande vattenskador 

som uppkommer på grund av att avlopps- och 

vattenledningar börjar läcka. 

Ett stambyte är ett stort projekt som pågår under lång 

tid. Renoveringen innebär att vatten- och avloppsrör 

byts ut. Arbetet medför att både yt- och tätskikt i 

badrum och gästtoaletter måste rivas. Det leder i sin 

tur till att ytorna behöver renoveras. Badrum och 

gästtoaletter får därför nytt tätskikt och nya ytskikt 

som består av kakel, klinker och målning. Eftersom 

rören även går till diskbänken i köken måste arbeten 

också utföras där, fast i mindre omfattning.

Varför stambyte?

Inga genvägar

Det finns inga hållbara genvägar 

när man ska byta avlopps- och 

vattenrör. För att entreprenören ska 

kunna utföra ett fackmässigt arbete 

krävs att ytskikt på väggar och golv i 

samtliga badrum och toaletter rivs 

ut. Prover kommer att tas i väggar 

och golv för att kontrollera om det 

finns miljöfarliga ämnen i befintligt 

material.

Hög standard

All ny rördragning sker i golv, 

väggar och tak. I badrum monteras 

nytt tätskikt på väggar och golv. 

Kakel monteras på väggarna och 

klinker på golvet. Därefter monteras 

handfat, toalettstol och dusch. 

De vattenrör som går till dusch, 

toalettstol och handfat kommer att 

vara synliga rör.

Olika badrumstyper

Möblering för respektive 

badrumstyp bestäms utifrån krav 

på tillgänglighet, övriga regler och 

förutsättningar i lägenheterna.

Vattenskador
I Sverige räknar man med att vattenskador kostar 100 miljoner 
kronor per vecka, vilket blir 5 miljarder kronor per år. 

VISSTE DU ATT
En läckande kran kan 
förbruka så mycket 
som 40 000 liter vat-
ten på ett år? En rin-
nande toalett kan 
fylla motsvarande 
2 700 badkar per år. 

Så här kan ett 50 år 

gammalt rör se ut i 

genomskärning.
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Förundersökning Förundersökning

järn. Dessa undersöktes för cirka 4 år sedan och be-

döms inte behöva bytas i samband med stambytet. 

Avlopp och dagvatten är redan separerat och  

inkopplat på kommunens ledningar ute i gatan. 

Vatten och avlopp - badrum

Golvbrunnen utgör den största risken för vatten-

skador och ska bytas vid badrumsrenoveringar om 

den är av äldre modell. I samband med stambytet 

byts även vatten- och avloppsrör inom badrum. 

Vatten och avlopp - kök

Köken i flera lägenheter har nyare vattenlås i 

plast som är anslutna till de ursprungliga rören i 

diskbänksskåpet. Köksblandare varierar i ålder och 

skick. 

Elinstallationer

Elinstallationer i badrummen är i behov av utbyte 

som bör göras i samband med badrumsrenoveringen. 

Badrum och gästtoaletter bör också förses med ny 

belysning. 

Övrigt

Ventilationen byttes för några år sedan och behöver 

inte åtgärdas.

Föreningen har låtit genomföra en förundersökning av lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen. 
Undersökningens resultat har därefter varit underlag för de åtgärder com föreslås i denna broschyr. 

Allmänt om byggnaderna

Byggnaderna blev klara för inflyttning 1971. De består 

av 23 bostadshus i två våningsplan med 338 lägenhe-

ter. I två av huskropparna finns källare. Inom området 

finns också ett kvartershus med källare. I vissa lägen-

heter har kök och badrum separata stamledningar för 

vatten och avlopp. 

Badrum 

För 20-25 år sedan bytte man ut golvbrunnarna i 

samtliga badrum på grund av problem med läckage. 

Badrummen försågs då med ny golvmatta och vägg-

matta av plast. Några badrum har i efterhand helkak-

lats. I många lägenheter har man ersatt badkar med 

dusch. Handfat och toalettstolar varierar i ålder och 

skick. 

VVS

Rör för värme och varmvatten utgår från undercen-

tralerna i källarna på Dalhemsvägen 23 och 51 samt 

kvartershuset. Från undercentralen går ledningar 

nedgrävda i marken till alla hus. Lägenheterna 

värms upp genom element som är sammankopplade 

i ett så kallat ettrörssystem.

De flesta av ledningarna för värme och vatten som är 

nedgrävda i området är utbytta sedan tidigare. Det 

finns också nedgrävda rör som är från tiden då hu-

sen byggdes. Dessa bör bytas ut. 

Avloppsrören inom lägenheterna är både i gjutjärn 

och plast från tiden då husen byggdes. Avloppsrören 

som går under byggnaderna är i huvudsak av gjut-

SAMMANFATTNING 
AV FÖRUNDER-
SÖKNINGEN
Föreningen har genomfört en förundersökning av lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen. 

Undersökningens resultat har därefter varit underlag för de åtgärder som föreslås i denna bro-

schyr. 
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Styrelsens förslag

Föreningen har låtit genomföra en förundersökning av lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen. 
Undersökningens resultat har därefter varit underlag för de åtgärder com föreslås i denna broschyr. 

Styrelsens förslag

• Spegel ovanför tvättställ

• Målning av vägg och tak samt insida dörrblad 

och dörrkarm

• Nytt dörrfoder inne i gästtoalett

• Ny belysning i tak av typ plafond 

Förslag på åtgärder i kök: 
I kök byts befintlig blandare ut mot en ny med 

diskmaskinsavstängning. Nytt vattenlås med 

anslutning för diskmaskinsavlopp monteras. Du 

som redan har en diskmaskin fackmässigt inkopplad 

kommer att få denna återinkopplad.  

 

Inga kök kommer att rivas. I vissa kök kan delar av 

köksskåpen tillfälligt behöva monteras ned. Skåpen 

återställs och återmonteras av entreprenören.  

Samtliga kök kommer att utrustas med nya 

vattenledningar och avloppsrör. Man tätar också 

botten i diskbänksskåpet för att vatten lätt ska 

upptäckas om det uppstår en läcka.

Elinstallationer

• Befintliga elcentraler i lägenheterna byts ut mot 

nya med automatsäkringar och jordfelsbrytare

• Ny elinstallation inom badrum och gästtoalett

Städ i trapphus

Installationer i städ i trapphus demonteras efter avslu-

tad renovering.

Åtgärder som styrelsen redan har beslutat om

• Ledningar i mark för värme och vatten som 

försörjer Dalhemsvägen 17, 19, 21, 37, 39, 41 och 

43 är sedan husen byggdes och kommer att bytas 

ut.

• Tvättstugorna i källaren på Dalhemsvägen 23 och 

51 förses med nya tvättbänksblandare, tappventi-

ler för tvättmaskiner samt nya golvbrunnar.

STYRELSENS 
FÖRSLAG TILL 
ÅTGÄRDER

Förslag på standardutförande i badrum:

• Installation av nya rör för vatten och avlopp

• Nya tätskikt på golv och väggar

• Kakel på väggar och klinker på golv

• Ny toalettstol placerad på golvet, ej hängd på 

vägg

• Nytt tvättställ med blandare

• Ny dusch med blandare, duschstång och 

duschdraperiskena

• Du som idag har badkar och vill behålla detta 

kommer att få ett nytt badkar (1600x700 mm) 

samt badkarsblandare och draperiskena.

• Viss förberedelse för inkoppling av vatten och 

avlopp till tvättmaskin. Du som idag har en 

fackmässigt inkopplad tvättmaskin kommer att få 

denna återinkopplad.

• Ny dold elinstallation 

• Badrumsskåp med inredning och eluttag

• Eluttag för tvättmaskin och torktumlare

• Nytt el-element för värme

• Toalettpappershållare och 4+2 handdukskrokar

• Målning av tak samt insida dörrblad och 

dörrkarm

• Nytt dörrfoder inne i badrummet

• Nytt fönster

• Ny belysning i tak av typ plafond

• Vattenledningar till toalett, dusch och tvättställ 

kommer att monteras synligt 

Förslag på standardutförande i gästtoalett:

• Installation av nya rör för vatten och avlopp

• Kakel ovanför tvättställ

• Klinker på golv

• Ny golvstående toalettstol

• Nytt tvättställ med blandare



10 11

Så påverkas du

SÅ PÅVERKAS DU SOM 
BOENDE

Begränsade störningar

Ambitionen är att störningarna ska bli så begränsade 

som möjligt för de boende i föreningen. Man 

försöker undvika badrumsrenovering som sträcker 

sig över storhelger och semesterperioder.  

Oväsen dagtid
Ett stambyte är ett omfattande ingrepp i fastighe-

ten. Arbetet innebär att hantverkarna bilar bort be-

tong och gör nya hål i väggar och bjälklag. Det bety-

der att det både dammar och för oväsen dagtid. Visst 

störande arbete kommer att utföras i trapphusen på 

grund av byggnadsarbeten och rörinstallationer.

Arbeten i din bostad

För att minimera problemet med damm vid arbeten i 

din bostad avskärmas rummen med plast. Under den 

tid som din lägenhet är berörd av projektet händer 

följande: 

Badrum:

• Rivning av ytskikt på väggar och golv i badrum

• Rivning av befintlig inredning såsom tvättställ,  

toalettstol, dusch och badkar

• Håltagning för rör och golvbrunn

• Tätskikt monteras och därefter sätts klinker på 

golv och kakel på vägg

• Elinstallation, ny belysning och nytt värmeele-

ment

• Byte av fönster

• Målning

• Tvättställ, toalettstol, dusch, nya blandare samt 

krokar med mera monteras

Kök:

• I köket monteras ny blandare med diskmaskins- 

avstängning

• Våtsäkring utförs på botten av diskbänksskåpet

• Nya vattenstammar och vattenlås monteras i kök

• Nya stamledningar för vatten och avlopp place-

ras dolt i golv, vägg eller tak 

Gästtoalett:

• Rivning av golv och befintlig inredning såsom 

tvättställ och toalettstol

• Ny klinker på golv och kakel ovan tvättställ

• Ny belysning

• Målning

• Tvättställ, ny blandare och toalettstol monteras 

Efter avslutade arbeten:

• Städning av arbetsområdet i lägenheten

• Efter färdigställandet kommer sakkunniga be-

siktningsmän att besiktiga utförandet 

Toalett och dusch under renoveringen

Under byggtiden i din lägenhet är vatten och avlopp 

i badrum, gästtoalett och kök avstängt. Bodar med 

toalett och dusch kommer att ställas upp på gården. 

De boende som har behov av att enkelt och snabbt 

komma till toalett nattetid kan få en ”mulltoa” i lä-

genheten.  (En mulltoa är en enkel torrtoalett som 

töms vid behov av entreprenören.) 

Dricksvatten
Under delar av byggtiden i din lägenhet är vattnet 

helt avstängt. Det kommer därför att finnas en kran 

för kallvatten på varje våningsplan i trapphuset. Till-

gång till avlopp kommer att finnas i befintliga städ-

skåp på bottenvåningen.

Lås och nycklar

Under tiden arbete pågår i din lägenhet monteras ett 

elektroniskt lås på ytterdörren. Hantverkarna kan då 

endast komma in i din lägenhet dagtid när arbeten i 

lägenheten pågår och de har aldrig tillgång till dina 

privata nycklar.  

ID06

Samtliga hantverkare på arbetsplatsen har ett 

identitetskort, kallat ID06, och ska på begäran kunna 

visa det för dig.  

Tillval
För dig som vill inreda ditt badrum utöver basutbu-

det kommer tillval att erbjudas. Alla tillval bekostas av 

dig. I kvartershuset på Dalhemsvägen 35D kommer 

en visningslokal för basutbud och tillval att finnas. 

En viktig återkoppling
Någon vecka efter att entreprenaden har blivit god-

känd vid slutbesiktning och stambytet är klart, kom-

mer vi att be dig att fylla i en enkät om hur du har 

upplevt stambytet. Vi vill gärna ta del av vad som varit 

bra och vad som kunde gjorts bättre.

Ett stambyte är ett omfattande projekt som berör alla som bor i vår förening. Byggtiden för hela projek-

tet beräknas till cirka 33 månader. Påverkan på varje enskild lägenhet blir omkring fem veckor. Här kan 

du läsa om vad som kommer att ske i din lägenhet vid stambytet.

Så påverkas du

Det är ännu för tidigt att säga när just din lägenhet ska renoveras. Information om detta kommer att delas ut i god tid 

genom:

• Informationsblad från HSB Nordvästra Skåne

• Extra informationsblad om stambytet från styrelsen

• Information på föreningens hemsida kjellstorp.hsbbrfwebb.se
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VAD HÄNDER
OM VI INTE ÄR

ÖVERENS?
eller som inte svarar skriftligen kommer att kallas 

till förhandling av Hyres nämnden. Där får de kall-

lade redogöra för sina argument för att motsätta 

sig beslutet. Styrelsen får samtidigt redogöra för 

sina argument för ett genomförande. Därefter är 

det Hyresnämnden som avgör frågan. Mer infor-

mation finner du på hyresnamnden.se.

De röstande på stämman kommer att få fylla i en 

blankett om de godkänner eller motsätter sig stäm-

mans beslut. Därefter kommer styrelsen att kon-

takta alla som inte närvarade på stämman för att be 

dem fylla i samma blankett.

De bostadsrättshavare som motsätter sig beslutet 

Beslutsprocessen

Extrastämma

Extrastämman kommer genomföras utan fysisk 

närvaro och med poströstning. Styrelsen kommer att 

skicka ut separat information om detta. 

Beslut som fattas på extrastämman genom 
poströstning

• Tillfällig överlåtelse från bostadsrättshavare till 

föreningen av ansvaret för återställande av bad-

rum. 

Detta beslut fattas genom att minst hälften av 

deltagarna röstar för eller emot förslaget på ex-

trastämman. Beslutet hävs sedan när badrum-

men är renoverade och slutbesiktigade.

• Godkännande av förändringar i lägenheten,  

det vill säga montering av tvättställ, dusch, toa-

lettstol, nytt el-element med mera. 

Detta beslut fattas med minst 2/3 majoritet på 

extrastämman. 

• Beslut om kompensation för de som redan har 

renoverat sitt badrum.

Detta beslut fattas med enkel majoritet på extra-

stämman. Läs mer om förslag på kompensation 

för renoverade badrum på s 23.

Extrastämma

Kommande information

Framöver kommer alla boende i föreningen att få 

möjlighet att se en informationsfilm med mer ingå-

ende information om stambytet. Filmen kommer du 

att kunna se på din dator eller telefon. 

Efter att filmen har visats kommer du att kunna 

ställa frågor till styrelsen och HSB Nordvästra Skåne. 

Frågor och svar kommer också att publiceras på för-

eningens hemsida och genom anslag i trapphusen. 

Styrelsen kommer att skicka ut separat information 

om detta.

Föreningens stadgar styr 

Enligt föreningens stadgar är det bostadsrättshavaren 

som ansvarar för tät- och ytskikt i badrummen. Styrel-

sen ansvarar för underhåll av fastighetens rörstammar 

för vatten och avlopp. I teorin innebär det att fören-

ingen kan byta alla rör med konsekvensen att väggar 

och golv bryts upp i lägenheten. Därefter kan styrelsen 

be bostadsrättshavarna att återställa väggar och golv. 

Men lyckligtvis fungerar det inte så i praktiken. Styrel-

sen kallar därför till en extrastämma för att fatta beslut 

om ett antal punkter.

Beslut om stambyte 
fattas av styrelsen

Fas 1 
Utredning och  
projektering

Fas 3 
Besiktning och  
godkännande

Fas 2
Detaljprojektering

Fas 3 
Byggstart och  

produktion

Fas 2
Informationsmöte

Extrastämma

BRF

Entre- 
prenör HSB

Informationsfilm 
tas fam för alla 
boende att se

Beslutsprocessen

HUR
FATTAS  
BESLUTEN?

Här är vi nu
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Ritningar, badrumstyp 1

Badrumstyp 1 före stambyte och renovering 

Ritningar och bilder

SÅ HÄR KAN DET SE UT 
EFTER STAMBYTET
På följande sidor presenteras ritningar på befintliga badrum och på hur de skulle kunna se ut efter 

stambytet och badrumsrenoveringen. Vid renoveringen tar man hänsyn till kraven för tillgänglighet. 

Detta gör att placeringen av tvättställ och toalettstol kommer att ändras mot tidigare. Observera att rit-

ningarnas skala kan vara olika och att de följer den ursprungliga badrumstypen. Spegelvända lösningar 

och mindre avvikelser kan förekomma. Badrum som har byggts om redovisas inte. Bilderna visar exem-

pel på hur badrum kan se ut efter renoveringen. Rörledningar och ventilation syns inte på bilderna. 

PLANLÖSNING FÖRE OCH EFTER, 
BADRUMSTYP 1

Badrumstyp 1 efter stambyte och renovering
Badrumstyp 2 efter stambyte och renovering
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Badrumstyp 1 efter stambyte och renovering
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Bilder, badrumstyp 1 Bilder, badrumstyp 1

BILDER - SÅ HÄR KAN DET SE UT, 
BADRUMSTYP 1
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Ritningar, badrumstyp 2

Badrumstyp 2 före stambyte och renovering 

Badrumstyp 2 efter stambyte och renovering

PLANLÖSNING FÖRE OCH EFTER, 
BADRUMSTYP 2

Bilder, badrumstyp 2

BILDER - SÅ HÄR KAN DET SE UT, 
BADRUMSTYP 2
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Bilder, badrumstyp 2

Blanketter för 
anmälan om rätt till 
kompensation
Blanketter för anmälan om rätt till kom-
pensation för renoveringar utförda under 
giltig period kommer att delas ut i ditt brev-
fack när projektet startar. 

FÖR DIG SOM HAR 
RENOVERAT

Bostadsrättshavare som anser sig vara aktuella 

för kompensation ska anmäla detta till boende-

samordnaren. Dessa badrum kommer att 

besiktigas och värderas av en oberoende besikt-

ningsman. Vid besiktningen görs en bedömning 

utifrån standard, skick, ålder, värde och dokumen-

tation. Besiktningsmannen lämnar ett förslag till 

kompensation som ska godkännas av bostadsrätts-

havaren och föreningens styrelse. Skulle tvist uppstå 

ansöker föreningen om medling i Hyresnämnden.

Kompensation sker i samband med stambytet genom 

att bostadsrättshavaren får välja tillval eller dyrare 

utrustning till motsvarande värde. Ingen kontant 

reglering kommer att ske. 

Kompensationsprinciper

Styrelsen har informerat om att stambyte med 

badrumsrenovering är på gång. Denna information 

har funnits tillgänglig för samtliga medlemmar i 

vår förening sedan februari 2018, bland annat via 

årsredovisningen. 

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar har en 

10-årsbrytpunkt som avskrivningsprincip vid 

reglering av skador. Andra bostadsrättsföreningar 

har praktiserat denna lösning som utgångspunkt 

för kompensation vid tidigare stambyten. Detta är 

gängse hantering som också hyresnämnden brukar 

godkänna.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att föreningsstämman fattar 

följande beslut angående kompensation för redan 

åtgärdade badrum:

• Endast badrum som har renoverats under 

perioden 2011-04-07 - 2018-02-01 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 fackmässigt utfört.

• Badrum som har renoverats tidigare än 10 

år innan kommande extrastämma eller efter 

styrelsens information om stambyte och 

badrumsrenovering (efter 2018-02-01), kommer 

inte att kompenseras.

En del lägenheter har idag badrum som är renoverade.

Renoverade badrum
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EKONOMI

Ekonomiska förutsättningar

Beräknade kostnader bygger på prisläget 

november 2020. Utförande av stambyte och 

badrumsrenovering av föreningens hus enligt  

denna broschyr beräknas få en projektkostnad  

om cirka 146 miljoner kr inkl. moms. 

Stambytet beräknas kunna påbörjas under augusti 

2021 och avslutas i april 2024.

Finansiering

Föreningen tar upp nya lån på totalt 130 miljoner 

kronor som amorteras på 50 år. 

Påverkan på avgifter

Ökade kostnader för föreningen i form av ränte-

kostnader, avskrivningskostnader samt amortering 

medför ett behov av att höja avgiften. Styrelsen har 

sedan en tid tillbaka förberett föreningens ekonomi 

för stambytet. Avgiftshöjningarna är en framtida 

indikation och det kan ske förändringar som avviker 

mot denna prognos.

Observera att höjningarna även inkluderar den 

vanliga avgiftshöjningen för ökade driftskostnader, 

räntekostnader samt övriga underhållsåtgärder 

enligt föreningens underhållsplan. 

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 

finansieringen är klar. 

Kommande 
avgiftshöjningar

De närmsta åren beräknas avgiften höjas 
med cirka 5 % per år.

Avgiftshöjningarna är en framtida 

indikation och det kan ske förändringar 

som avviker mot denna prognos.

Ekonomi
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HSBs roll

HSB NORDVÄSTRA 
SKÅNES ROLL I PROJEKTET

HSB Nordvästra Skåne genomförde under 2016 en 

övergripande partneringupphandling och tecknade 

avtal med ett antal större entreprenörer inom bygg, 

VVS och el. Upphandlingen och entreprenadfor-

men är granskad och godkänd av BoRevisions revi-

sorer. 

Brf Kjellstorp har på inrådan från HSB valt att arbeta 

med partnering-/samverkansentreprenad. Fören-

ingen har erbjudits att samarbeta med någon av de 

entreprenörer som HSB har upphandlat och valet 

föll på Peab. Föreningen har tillsammans med HSB 

och Peab valt ut underentreprenörer. Arbetet kom-

mer att utföras på totalentre prenad och alla entre-

prenörer är med och tar fram handlingarna tillsam-

mans. På så sätt tillgodogörs entreprenörernas stora 

kompetens tidigt i projektet.

Projektledning och boendesamordnare
I detta projekt har HSB Nordvästra Skåne fått i upp-

drag av föreningen att ansvara för projektledningen. 

HSB kommer också att tillhandahålla en boende-

samordnare som är en viktig länk mellan boende 

och entreprenörer. Boendesamordnaren hjälper de 

boende med frågor och information om vad som 

sker under projektet.  

På föreningens hemsida kjellstorp.hsbbrfwebb.se 

kan du alltid hitta uppdaterad information om pro-

jektet och svar på dina frågor.

Ett projekt i partnering
Partnering innebär att entreprenören kopplas in i ett 

tidigt skede och tillsammans med styrelsen och HSB 

arbetar man fram förslag på tänkbara lösningar. De 

entre prenörer som anlitas arbetar med öppen redo-

visning och bostadsrättsföreningen har full insyn i 

entre prenörens kostnader och intäkter. Partnering 

väljs med syfte att ge föreningen den bästa lösningen 

och den bästa totalkostnaden. 

BOSTADSTILLÄGG 
OCH BOSTADSBIDRAG

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 hela din allmänna pension.

Om du har sjuk- eller aktivitetsersättning
Bostadstillägg till dig som har sjukersättning eller ak-

tivitetsersättning prövas av Försäkringskassan.

Bostadsbidrag
Försäkringskassan betalar också ut bostads bidrag till 

barnfamiljer med flera. Läs mer på Försäkringskas-

sans webbplats.

Vem kan ansöka om bostadstillägg? 
Du som har pension och bor i Sverige kan ansöka 

om bostadstillägg hos Pensionsmyndig heten. Det 

finns olika villkor beroende på vilken pension du 

har. Reglerna för rätt till bostads tillägg ändrades 1 

januari 2020. Har du tidigare gjort en beräkning och 

blivit nekad bostads tillägg bör du därför göra en ny 

beräkning då de nya reglerna innebär att fler kan ha 

rätt till bostadstillägg.

Om du har ålderspension
Du kan få bostadstillägg först från 65 års ålder. Du 

måste också ha helt uttag av den allmänna pensio-

nen, inklusive premiepension, för att kunna ansöka 

om bostads tillägg. 

Om du har utländsk pension
Om du har pension från ett land som ingår i EES kan 

du också ha rätt att ansöka om bostads tillägg. Den 

utländska pensionen ska vara jämförbar med den 

svenska pensionen. 

Om du har änkepension
Om du har änkepension på grund av ett dödsfall 

som inträffade före år 2003 kan du ha rätt att ansöka 

För mer info
Pensionsmyndigheten
pensionsmyndigheten.se
telefon 0771-776 776

Försäkringskassan
forsakringskassan.se
telefon 0771-524 524

Bostadstillägg
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FRÅGOR OCH SVAR

något åt saken kan försäkringsbolaget besluta att 

fastighetsägaren inte längre kan försäkra sig mot 

vattenskador.

Hur mycket kostar vattenskador? 

Sammanlagt beräknas vattenskador 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 vattenrör 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 toaletter till modern 

standard. 

Hur lång tid tar ett stambyte? 

I normalfallet behöver hantverkarna ha tillträde till 

din lägenhet under 20-25 arbetsdagar.

Hur gör man med toalett och dusch under de 
dagar arbetet pågår? 

Entreprenören tillhandahåller toaletter och duschar 

Varför behöver man göra ett stambyte? 

Förr eller senare måste alla fastig hetsägare byta 

stammar i huset. Den tekniska livslängden på 

avlopps- och vattenrör är cirka 25-60 år. 

Varför har stambyten blivit så vanliga? 

Det finns huvudsakligen två anledningar till att 

stambyten blir allt vanligare:

• Det byggdes många hus mellan 1950 och 

1975, bland annat genom det så kallade 

miljonprogrammet. 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. Duschandet 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 stammarna behöver 
bytas? 

De vanligaste orsakerna är återkommande vatten- 

och fuktskador, hög energi- och vattenförbrukning 

samt höjda försäkringspremier.

Vad säger försäkringsbolagen? 

När stammarna börjar bli gamla och skadorna 

blir fler, ökar försäkringsbolagen så småningom 

självrisken vid vattenskador. Om antalet skade-

tillfällen ökar och fastighetsägaren inte gör 

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som dyker upp i samband med ett stambyte.

Frågor och svar

i utvändiga bodar under byggtiden. 

Vem bestämmer vilken standard badrummen ska 
ha efter stambytet? 

Styrelsen beslutar om vilket basutbud badrummen 

ska utrustas med vid renoveringen. Därutöver kan 

bo ende göra tillval av kakel, porslin och inredning. 

Om tillvalet innebär en merkostnad betalas detta av 

den boende. 

När kan man göra tillval? 

Omkring sex–sju veckor före byggstart i lägenheten.

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 entreprenören. I vissa fall kommer 

också enstaka skåp att behöva flyttas.

Jag har redan renoverat mitt badrum. Måste detta 
rivas ändå?

Ja, samtliga avloppsstammar och vattenrör 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 toaletter.
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Går det att minska åtgärderna i de badrum som 
nyligen renoverats?

Nej. Avloppsledningarna måste bytas, 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 åtgärderna i nyligen renoverade badrum.

Varför byter man ut alla rör istället för att utföra 
relining?

Att byta ut rören innebär att livslängden motsvarar 

nya rör.  Föreningens försäkringar gäller därmed 

fullt ut. Relining innebär en större osäkerhet vid 

utförandet och livslängden för relining är kortare än 

när man byter till helt nya rör.

Jag har satt in skåp med mera i mitt badrum, 
kommer detta att kunna återanvändas?

Ja, om det finns plats i den nya badrumsupp-

ställningen och om varan går att demontera och 

återmontera. Placeringen av de nya delarna är bland 

annat bestämd med hänsyn till tillgänglighetskrav 

och går inte att ändra på. 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 installationer. 

Det blir dock ingen kompensation till dig för att 

befintlig blandare används.

Drar man om el i hela lägenheten?

Nej. Men ny elinstallation görs i badrummet och ny 

elcentral installeras i varje lägenhet.

Stadgar

UTDRAG UR 
FÖRENINGENS STADGAR

§19 §34 §35
Föreningsstämmans beslut utgörs 

av den mening som har fått mer 

än hälften av de avgivna rösterna 

eller vid lika röstetal den men-

ing som stämmoordföranden 

biträder. Vid personval anses 

den vald som har fått de flesta 

rösterna. Vid lika röstetal avgörs 

valet genom lottning om inte an-

nat beslutas av föreningsstämman 

innan valet förrättas. För vissa 

beslut krävs särskild majoritet en-

ligt bestämmelser i lag. Om röst-

sedel inte avlämnas eller röstsedel 

avlämnas utan röstningsuppgift 

(så kallad blank sedel) vid sluten 

omröstning anses inte röstning 

ha skett.

Bostadsrättsföreningen får ut-

föra reparation samt byta inred-

ning och utrustning som bostads-

rättshavaren enligt § 31 ska svara 

för. Ett sådant beslut ska fattas av 

föreningsstämma och får endast 

avse åtgärd som företas i samband 

med omfattande underhåll eller 

ombyggnad av bostadsrättsföre-

ningens hus och som berör bos-

tadsrättshavarens lägenhet.

Om ett beslut som fattas på före- 

ningsstämma innebär att en 

lägenhet som upplåtits med 

bostadsrätt kommer att förän-

dras eller i sin helhet behöva tas 

i anspråk av bostadsrättsföre-

ningen med anledning av en 

om- eller tillbyggnad ska bost-

adsrättshavaren ha gått med på 

beslutet. Om bostadsrättshavaren 

inte ger sitt samtycke till förän-

dringen, blir beslutet ändå giltigt 

om minst två tredjedelar av de rö-

stande har gått med på det och 

beslutet dessutom har godkänts 

av Hyresnämnden.
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