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  STAMBYTE  

Viktig information till er som är boende i Brf. Malmgården 

Bäste bostadsrättsinnehavare 

Vi på NCC vill passa på att tacka för förtroendet att utföra badrumsrenovering och stambyte åt er 

bostadsrättsförening. Vi hoppas på ett bra samarbete. 

 

Läs igenom informationen i detta häfte. På informationsmötet kommer det finnas möjlighet att få svar på 

era frågor! 

 

Välkommen på informationsmöte! 

 

 

 

 

 

 

 

Tillval 

Bifogad tillvalsblankett ska vara NCC tillhanda senast 20/8-2018 för samtliga lägenheter på 

Malmögatan 5A. Lämna blanketten i NCC:s brevlåda som sitter i tillvalsutställningen.  

 

För frågor och funderingar om tillvalen är ni välkomna att kontakta boendesamordnare Karolina Eklöw 

på telefon 042-19 95 48 eller e-post karolina.eklow@hsbnvs.se. 

 

Tillvalsutställningen är öppen för er mellan 07:00 till 21:00, använd huvudingången (ni kommer in med 

er nyckelbricka). 

 
Tidplan 

I detta häfte finner du en tidplan för när vi påbörjar stambytet i din lägenhet. Vi reserverar oss för att 

justeringar i tidplanen kan komma att ske. Blir det sådana förändringar kommer ni att informeras om 

detta. Dagen då renoveringen startar i er lägenhet påbörjas arbetena klockan 07:00. 

 

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

Platschef, Mats Brandt, NCC, 070-589 38 44 

Arbetsledare, Johan Möller, 079-078 81 91 

 

 

 

 

 

 

  

Du som bor på Malmögatan 5A är välkommen på informationsmöte inför det kommande stambytet 

 

Dag: Tisdagen den 7/8-2018 

Tid: 18:00 

Plats: Videocenters lokal som ligger på Malmögatan 1 

mailto:karolina.eklow@hsbnvs.se
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Viktig information till er som är boende i Brf. Malmgården 

Information till er som bor i HSB Bostadsrättsförening Malmgården 

Stambytet innebär att mycket kommer att hända i och kring er lägenhet. Ni ska dessutom göra ett antal 

viktiga val för hur ni vill att ert badrum ska se ut efter renoveringen. Om inga val görs i rätt tid återställs 

badrummet i den standard som föreningens styrelse bestämt. 

  

Vi hoppas därför att ni tar er tid för att läsa igenom detta informationsblad. Ni kommer att få nyttig 

information så att det kommande arbetet ska fungera så bra som möjligt. Har ni frågor är det viktigt att 

ni framför dem till projektledningen i god tid. Kontaktuppgifter finns i denna folder. 

 

Förberedelser 

Innan vi kommer till er lägenhet vill vi att ni 

förbereder er på att arbetet innebär mycket 

damm och buller, speciellt den första veckan. 

Med anledning av detta är det bra om ni stänger 

dörrar i hallen in till angränsande rum. Fönster 

bör vara stängda, då är risken mindre att 

dammet sprids.  

 

Plast för att minska dammspridning 

Om ni vill får ni gärna sätta upp plast i 

dörröppningarna från hallen till den övriga 

lägenheten. NCC tillhandahåller plast på rulle, 

plats med dragkedja och blå tejp (en tejp som 

inte ger märke om den sitter uppe en längre tid). 

Plast och tejp ska finnas vid entrén till trappan 

på fredagen innan arbetet påbörjas. Finns där 

ingen plast kan ni kontakta Mats Brandt på 

NCC. Observera att ni måste ställa tillbaka 

plastrullen vid entrén där ni tagit den. Era 

grannar vill säkert också ha plast. 

 

Innerdörrar 

Innerdörrarna ska, för att minska 

dammspridningen, vara stängda men inte låsta 

så elektrikern kan komma åt kopplingsdosor i 

angränsande rum. 

 

Tänk på att plocka undan 

I badrum/toalett samt kök (under vasken) vill vi 

att ni flyttar undan era tillhörigheter samt att 

ömtåliga och för er värdefulla föremål plockas 

bort från hallen. Vi ska byta er lägenhetscentral 

(el) vilket innebär att ni måste tömma/flytta 

undan runt centralen. Om ni har en lampa som 

hänger långt ned från taket i hallen är det bra 

om den tas bort.  

 

 

Saker som ska sparas eller återmonteras  

Om ni har saker som ska sparas notera ni detta i 

rutan Övrigt på tillvalslappen. Dessutom ska ni 

sätta lappar med texten Sparas på de saker som 

ska sparas. Dessa kommer att placeras i er 

lägenhet där ni sedan får ta hand om dem.  

Samma princip gäller om ni vill få något 

återmonterat, det vill säga notera i rutan Övrigt 

på tillvalslappen och sätt en lapp Återmontera 

på saken ni vill få återmonterad. Om det är 

möjligt görs en återmontering. Saker som sparas 

eller ska återmonteras får inte vara i hallen 

under renoveringen. 

 

Observera: De saker som saknar lapp med 

texten Sparas eller Återmonteras kommer att 

slängas (NCC transporterar inte bort gamla 

tvättmaskiner, torktumlare och bubbelbadkar). 

 

Standard utöver det som framgår av 
tillvalslistan i rutan ”standard” 

• Badrummet kommer att helkaklas, 

väggarna ska vara 20x20 cm och golvet 

läggs klinker med storleken 10x10 cm 

(se tillvalslista för badrum) 

• Förberedelse för installation av 

tvättmaskin görs i samtliga badrum. Det 

vill säga förberedelse för avlopp,  

T-rörskoppling för vatten samt täcklock 

med tomrör för el på väggen. 

• Om ni idag har tvättmaskin, vilken är 

kopplad på rätt sätt, ingår fullständig 

inkoppling av densamma utan extra 

kostnad. Om ni har detta skall ni notera 

det i punkt 51 på tillvalslappen (detta 

kontrolleras när renoveringen påbörjas). 
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Viktig information till er som är boende i Brf. Malmgården 

• Om ni inte har tvättmaskinsinkoppling 

idag men vill ha det kryssar ni punkt 

49/50 i tillvalslistan. Det tillkommer en 

kostnad som faktureras er efter 

renoveringen. 

• För er som har toalett kommer den att 

målas vit med ett stänkskydd av kakel 

över vask och klinkergolv med sockel 

(se tillvalslista för toalett). 

• För att få en mer övergripande bild av 

vad som monteras i badrum/toaletter ber 

vi er titta på förstasidan på tillvalslistan.  

 

När arbetet startar i din lägenhet 

Den dagen vi börjar i er lägenhet (se längre fram 

i detta kompendium) kommer vi redan klockan 

07:00. Det första vi gör är att montera ett 

motorvred på insidan av entrédörren med en 

läsare/styrenhet i trappuppgången. Ni som har 

smäcklås i er lägenhetsdörr kommer inte ha det i 

framtiden eftersom motorvredet inte klarar ett 

smäcklås utan vi måste byta till ett traditionellt 

lås.  

 

När motorvredet är monterat påbörjas arbetet 

direkt. Renoveringsarbetet inom badrum/toalett 

och i köket pågår parallellt. Vattnet till din 

lägenhet stängs av och vi lägger skyddspapp 

inom hall och kök. Efter att detta är gjort 

påbörjas rivningsarbetet.  

 

Era nycklar till er lägenheten fungerar precis 

som vanligt under byggtiden.  

 

Det kommer att finnas vatten i trapphuset på 

varje våningsplan. Under renoveringstiden 

kommer avloppet i lägenheten att vara avstängt. 

Följ anvisningarna i diskhon i köket. 

 

När renoveringen och förbesiktning är klar i er 

lägenhet monteras motorvredet bort igen. 

 

Alla yrkesarbetare som ska ha tillträde till er 

lägenhet använder sina personliga identitetskort 

(ID06) för att öppna och låsa dörren. För er 

trygghet skull kommer alla läsare och 

motorvred enbart fungera under arbetstid, 

vardagar 07:00 – 16:15. Om någon obehörig 

knackar/ringer på er dörr ska ni inte släppa in 

dem.  

 

Viktigt angående tillträde 

Om ni INTE är hemma den dagen vi ska börja 

renoveringen i er lägenhet MÅSTE ni meddela 

detta. Detta är särskilt viktigt eftersom vi annars 

inte kommer in i lägenheten och arbetet i hela 

trapphuset kan försenas.  

Detta är VIKTIGT att ni gör enligt 

instruktionerna ovan annars kommer vi inte in i 

er lägenheten.  

 

Extralås i lägenheten 

Har ni ett extra lås i din entrédörr får det inte 

användas under arbetstiden. 

 

Trapphus stängs av 

Vid vissa tider under renoveringen kommer 

trapphusen vara avstängda. Ni kommer få mer  

information om exakt när detta kommer att ske. 

Vi ber er respektera informationen som kommer 

att delas ut. Efter arbetstid kommer trapphusen 

alltid att vara öppna. Under tiden trapphusen är 

avstängda kommer det alltid finnas en alternativ 

väg. 

 

Tider 

Den beräknade tiden för renoveringen i din 

lägenhet är cirka 25 arbetsdagar. 

 

Personalliggare/ID06 

Alla yrkesarbetare kommer att 

logga in och ut på arbetsplatsen 

personalliggare, detta gör dem 

med sin legitimation (ID06). 

ID06-kort ska bäras av alla. 

 

Städning 

När renoveringen är avslutad i lägenheten 

kommer vi att städa i de utrymmen där arbete 

utförts. Det vill säga badrum/toalett, hall och 

kök. Inte i angränsande rum. 

 

Förråd/Garage 

Vi behöver komma in i vissa förråd och garage. 

Ni som blir berörda kommer att kontaktas av 

NCC. 

 

 



   

   

Kabellist i hallen 

Kabellisten som idag sitter i takvinkeln i hallen kommer vara kvar efter renoveringen, vi kommer att 

riva dem befintliga vattenrören i kabellisten. Elektrikern kommer att dra en ny kabel i den befintliga 

kabellisten.   

 

Tillfällig dusch/WC och sällskapslokal 

Det finns en kombinerad dusch- och toalettbod som är placerad mellan Skånegatan 14 och 16. Dessutom 

har ni tillgång till en sällskapslokal som finns i källaren Skånegatan 14, med ingång på gaveln mot 

Skånegatan. Dessa utrymmen kan utnyttjas efter eget behov. Glöm inte att låsa dörrarna efter er. Ni 

kommer in med er egen bricka till båda utrymmena. 

 

Kakel och klinker 
Vår leverantör av kakel och klinker är Svenska Kakel, Lindaregatan 1, Ödåkra. Vill ni välja eget kakel 

och klinker går det bra att besöka Svenska Kakel. Gör ni detta val så avgår kostnader för 

standardplattorna men det tillkommer en kostnad beroende på vad ni väljer hos Svenska Kakel.  

Ni måste tänka på att plattor på golvet ska vara maximalt 20x20 cm och vid golvbrunnen ska det på 

grund av fallet till golvbrunnen vara plattor som är 10x10 cm. Plattor på vägg ska vara max 60x30 cm. 

Ni rekommenderas att boka en tid med Peter Ross (042–400 57 68 eller peter.r@svenskakakel.se) på 

Svenska Kakel. 

 

Ni som enligt särskild besiktning är berättigade till ”Högre Standard” ska ta med er Högre Standard-

lappen vid val av kakel och klinker.  

 

Arbete utöver din lägenhet 

Följande arbete ska utföras utöver arbetet i lägenheterna; 

• Tvättstugorna 

• Torkrum 

• Strykrum 

• Mangelrum 

• Städ 

• Toaletter i källare 

• Bottenavloppen 

 

Tiden efter renoveringen 

När vi är klara i er och era grannars lägenhet kommer vi tillbaka och gör en besiktning. Efter 

besiktningen ska vi åtgärda eventuella anmärkningar. Slutligen tar vi bort motorvredet som sitter på 

insidan på er dörr. Alla dessa åtgärder kommer ni att få besked om via information i er brevlåda. 

 

Frågor och svar 

Frågor som dyker upp kring renoveringen såsom hur tillvalsblanketten ska fyllas i, råd om färgsättning 

på kakel/klinker, handikappbehov med mera bör i första hand ställas till projektets boendesamordnare 

Karolina Eklöw, 042-19 95 48 eller mail karolina.eklow@hsbhbg.se. Gå gärna in och titta på den 

projektanpassade hemsidan www.malmgarden.hsbbrfwebb.se  

 

Vi ser fram emot ett gott samarbete och målet är att ni ska få så fina badrum/toaletter som möjligt. 

 

HSB och NCC  



                    

   STAMBYTE    

Viktig information till er som är boende i Brf. Malmgården 
 

När kommer vi till er? 

När kommer vi till er? Se efter i listan nedan vilken datum renoveringen börjar i just er 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) 

Malmögatan 5A, Stam 10 (lägenhet 98, 113, 128 & 134) Måndag den 3/9-2018 

Malmögatan 5A, Stam 11 (lägenhet 99, 114, 129 & 135) Måndag den 17/9-2018 

Malmögatan 5A, Stam 12 (lägenhet 100, 115, 130 & 136) Måndag den 24/9-2018 

Malmögatan 5B, Stam 13 (lägenhet 101, 116, 131 & 137) Måndag den 8/10-2018 

Malmögatan 5B, Stam 14 (lägenhet 102, 117, 132 & 138) Måndag den 15/10-2018 

Malmögatan 5B, Stam 15 (lägenhet 103, 118, 133 & 139) Måndag den 29/10-2018 

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 18AB (24 st) 
Renoveringen kommer att påbörjas i lägenheterna mellan september 2019 till november 2019 
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Sammanfattning och kom-ihåg-lista 

 Stäng dörrar till angränsande rum 

 Innerdörrarna ska inte vara låsta 

 Stäng alla fönster 

 Vid behov plasta in öppningar till övriga lägenheten 

 Ställ tillbaka plastrullen i trapphuset 

 Flytta alla tillhörigheter från badrummet/gästtoaletten 

 Flytta alla tillhörigheter från skåpet under vasken 

 Ta bort ömtåliga och för er värdefulla föremål från hallen 

 Märk upp de saker i badrum och toalett ni vill spara med en tydlig lapp ”Spara”.  

Ange det även i rutan ”Övrigt” på tillvalslappen. 

 Märk upp de eventuella saker ni vill få återmonterat med en tydlig lapp ”Återmontera”.  

Ange det även i rutan ”Övrigt” på tillvalslappen 

 Var noga med att hantverkarna kan komma in i er lägenhet första rivningsdagen då arbetet påbörjas 

 Eventuella extralås får inte vara låsta under arbetstid 

 

Frågor kan ställas till; 

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

Platschef, Mats Brandt, NCC, 070-589 38 44 

Arbetsledare, Johan Möller, NCC, 079-078 81 91 

 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________  
 


