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Badrumsrenovering HSB Brf Malmgården 
Vi vill passa på att tacka HSB och Brf. Malmgården för förtroendet att utföra 
badrumsrenoveringen i er förening. Vi hoppas på ett gott samarbete. 
 
Renoveringen i lägenheterna är planerad att påbörjas vecka 14. Vi kommer att börja på 
Malmögatan 7A. I bifogad tidplan kan du se när vi kommer till just din lägenhet. Justeringar 
kan komma att ske, skulle det bli förändringar kommer du att få information. 
 
Arbeten i källare samt andra förberedande arbeten påbörjas inom kort. Detta kommer att 
pågå fram tills vi startar i lägenheterna vecka 14, allt för att underlätta badrumsrenoveringen. 
Arbetstiderna är vardagar mellan 07:00-16:00, detta gäller i huvudsak Malmögatan 5 och 7. 
 
Innan vi påbörjar renoveringen hos dig kommer du få följande information: 

• Inbjudan till informationsmöte och tillvalsutställning (genomgång vad som kommer 
att hända i din lägenhet, möjlighet att ställa frågor m.m.) 

• Ingående information om vad som kommer hända i din lägenhet 
• Tidplan 
• Tillvalslistor 

 
Tillvalsutställning samt NCC:s etablering kommer att placeras i gamla Videocenter som 
ligger på Malmögatan 1. En dusch- och toalettbod placeras mellan Skånegatan 14 och 16. 
Dessutom har ni tillgång till en sällskapslokal som finns på gaveln i källaren på Skånegatan 
14 ut mot Skånegatan. 
 
Observera att lägenhetsspecifik information delas ut i din brevlåda och att allmän 
information sätts upp i trapphuset. Inom kort kommer även en hemsida avseende stambytet 
att startas, mer information om denna kommer. Har du frågor eller funderingar angående 
renoveringen är det bara att höra av dig. 
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Tidplan 
 

När kommer vi till dig? Kolla i listan nedan här ser ni när renoveringen börjar i just din 
lägenhet. Det kan bli justeringar, men tidplanen ser just nu ut enligt följande: 
 

Malmögatan 7A-C (27 st) 
Malmögatan 7A, Stam 1 (lägenhet 89, 104 & 119) Tisdag den 3/4-2018 
Malmögatan 7A, Stam 2 (lägenhet 90, 105 & 120) Måndag den 23/4-2018 
Malmögatan 7A, Stam 3 (lägenhet 91, 106 & 121) Onsdag den 2/5-2018 
Malmögatan 7B, Stam 4 (lägenhet 92, 107 & 122) Måndag den 14/5-2018 
Malmögatan 7B, Stam 5 (lägenhet 93, 108 & 123) Måndag den 21/5-2018 
Malmögatan 7B, Stam 6 (lägenhet 94, 109 & 124) Måndag den 4/6-2018 
Malmögatan 7C, Stam 7 (lägenhet 95, 110 & 125) Måndag den 6/8-2018 
Malmögatan 7C, Stam 8 (lägenhet 96, 111 & 126) Måndag den 13/8-2018 
Malmögatan 7C, Stam 9 (lägenhet 97, 112 & 127) Måndag den 27/8-2018 

Malmögatan 5AB (24 st) 
Renoveringen kommer att påbörjas i lägenheterna mellan september 2018 till oktober 2018 

Malmögatan 3A-C (28 st) 
Renoveringen kommer att påbörjas i lägenheterna mellan november 2018 till februari 2019 

Skånegatan 14A-C (24 st) 
Renoveringen kommer att påbörjas i lägenheterna mellan februari 2019 till april 2019 

Skånegatan 16A-C (32 st) 
Renoveringen kommer att påbörjas i lägenheterna mellan april 2019 till september 2019 

Skånegatan 18A-C (24 st) 
Renoveringen kommer att påbörjas i lägenheterna mellan september 2019 till november 2019 
 

 
Med vänliga hälsningar 

 
Boendesamordnaren, Karolina Eklöw, HSB, 042-19 95 48 

Platschef, Mats Brandt, NCC, 070-589 38 44 
Arbetsledare, Johan Möller, NCC, 079-078 81 91 

 


