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Renoveringsbehov och upprustning av vår fastighet 

fortsätter. Det är framför allt fastighetens ålder som 

manar fram behoven men även en anpassning till dagens 

säkerhetskrav. Åtgärderna ska fortsatt göras med 

maximal hänsyn till fastighetens karaktär. Målsättningen 

är att fastigheten rustas såväl tekniskt som ekonomiskt 

för att behålla ett redan högt attraktionsvärde på såväl 

kort som lång sikt. 

 

Efter genomgång av fastigheten och inventering av 

aktuella behov för att säkerställa att vår fastighet lever 

upp till sitt värde även i framtiden, har styrelsen 

upprättat en åtgärdsplan samt en långsiktig ekonomisk 

plan, som sträcker sig över de kommande åren. 

 

Då detta innebär behov av nya krediter, avser styrelsen 

att sammankalla en extra stämma i början av 2020. Med 

syftet att alla medlemmar ska ha möjlighet att bilda sig 

en uppfattning om planen inför kommande extrastämma 

följer här en presentation av åtgärderna. 

 

För synpunkter och frågor angående planen och åtgärder 

är du välkommen att kontakta styrelsen. 
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Renoveringsbehov och Ekonomisk Plan 

Planerade renoveringsåtgärder 

 

 

• Ventilation 

 

Renoveringen av imkanaler i skorstenarna till Kök och badrum är redan igång. Detta kommer 

att bidra till en fungerande ventilation i lägenheterna och bidra till minskade problem med 

överföring av matos. Det blir nu möjligt och tillåtet att ansluta köksfläkt till kanalen. Även 

badrummen får nya frånluftskanaler. Förutom den bättre ventilationen så innebär det även 

en stor förbättring rent säkerhetsmässigt ur brandsynpunkt.  

 

• Värmecentral 

 

Trots tidigare renovering från 2011 har vi läckande värmeväxlare igen. Åldern tar ut sin rätt 

även här och för att inte riskera ett totalstopp när det är som kallast byter vi ut den gamla 

centralen helt och installerar en helt ny anläggning. 

 

• Fönster 

 

Allt som är nytt är inte bättre, därför har vi bestämt att behålla våra gamla fönster och 

restaurera upp dem till i det närmaste nyskick och samtidigt behålla den gamla charmen. 

Eftersom de översta två våningarna mot Helmfeltsgatan är i dåligt skick är det dessa som är 

föremål för renovering i nuläget. 

 

• Omfogning tegelfasader 

 

Då var det dags även för vårt hus att genomgå detta. Det är ett omfattande arbete, men 

nödvändigt. Det gamla bindemedlet kalk är i princip helt borta och det är enbart sand kvar. 

Fukt tränger in och orsakar frostsprängningar vilket skadar själva teglet och då är kostnaderna 

i det närmaste astronomiska, därav är det högst angeläget att göra detta snarast möjligt. 

Arbetet omfattar hela fastigheten. 

 

• Gård, trapphus, källargångar och Källsortering 

 

Även gården behöver en mindre omdisponering för att få mera plats för utökning av 

källsortering och bättre plats för cykelparkering. En uppfräschning av våra trapphus och 

källargångar behöver ske, dock först efter att de övriga projekten är färdigställda. 
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• Hissar 

 

Våra hissar är delvis renoverade med nya maskiner i b- och c- trappan.  

A- trappans maskin däremot är gammal och behöver bytas ut. Även själva hisskorgarnas 

dörrar med lås och automatik är slitna och reservdelar finns ej att få tag i. Detta gör att vi får 

driftstopp på grund av relativt enkla men är högst kostsamma saker. Därav satsar vi på att 

uppdatera dessa så långt det är möjligt utan att bli tvungna (lagkrav) till att bygga helt nya 

hissar. Dessa åtgärder höjer säkerheten samt ger en stabil drift. Denna lösning bör vara 

tillräcklig över nästa 25-årsperiod. Därefter är det bara nytt som gäller. Hisskorgarna ska 

slipas och lackas om. 

 

• Säkerhetsdörrar och skalskydd 

 

Som ett ytterligare steg mot att höja nivån vad gäller personlig säkerhet men även i högsta 

grad brandsäkerheten i fastigheten, anser vi att det är dags att även vi investerar i 

säkerhetsdörrar i alla lägenheter. Detta kommer att bidra till att ljudakustiken avsevärt 

förbättras mot i dag. Även dörrar till källaren samt vinden kommer att bytas ut till 

säkerhetsdörrar. Med denna åtgärd tillsammans med renoveringen av ventilationssystemet, 

uppnås den ”brandcell” som varje lägenhet ska utgöra och spridningen vid eventuell brand 

blir betydligt begränsad. Även utbyte av våra ytterportar till säkerhetsdörrar är önskvärt. 

Detta ingår dock inte i de prisförslag vi har nu utan kommer att presenteras senare. I 

samband med detta installeras även nytt porttelefonsystem samt ett nyckelfritt låssystem för 

våra ytterportar. Här är det önskvärt att även dra in fiber i huset så att infrastruktur för 

kommunikation och framtida digitalisering säkras och motsvarar vad man i dag kan förvänta 

sig i en fastighet som vår. 

Alla dörrar kommer att specialbeställas så att de estetiskt stämmer överens med de vi har i 

dag. Därav den relativt höga kostnaden. 

 

• Långsiktig ekonomisk plan 

 

För att upprätta den ekonomiska planen har offerter för alla åtgärder ovan tagits in. Även 

offert från banken har tagits in. Den ekonomiska planen har till uppgift att förespegla den 

förväntade ekonomiska utvecklingen för en tioårsperiod. Parametrarna i planen är baserade 

på vår faktiska ekonomiska situation. Trots att vi tar upp ytterligare lån i storleksordningen 

8,5 milj. kr. för att finansiera hela projektet, balanserar vår ekonomi väl även på lång sikt utan 

att vi behöver höja avgifterna mer än vad som är brukligt för vår förening. Vi kommer att öka 

avskrivningarna för att säkerställa att pengar finns för att göra extraamorteringar i händelse 

av att räntorna skulle börja stiga och på så vis behålla avgiftsnivåerna på prognostiserad nivå. 
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• Fastighetsvärde 

 

Sammantaget bör dessa åtgärder säkra att vår fastighet förblir så attraktiv den rätteligen 

förtjänar att vara. Med detta säkras dess värde och därmed även allas vår investering. 

Förutom en relativt låg avgift och stabil ekonomi, är det övriga intrycket av fastigheten, såväl 

estetiskt som tekniskt, av betydelse för värdet av den enskilda lägenheten vid en eventuell 

försäljning. 

Att rusta upp en fastighet efter nittio år till denna nivå utan att ta upp krediter är mycket 

svårt. Tack vare att vår fastighet är väl byggd från början är det möjligt att med relativt 

blygsamma medel (i sammanhanget) lyfta den till en nivå där den under lång tid framöver 

behåller sin värdighet, status och inte minst, förblir en behaglig plats att bo på.  

 

• Slutligen 

En del av åtgärderna som har hög prioritet, är redan påbörjade och övriga bör sättas i verket 

mot slutet av februari 2020. Därav är det av stor betydelse att alla medlemmar sätter sig in i 

detta och är beredda att rösta för/emot, på den extrastämma som styrelsen kommer att kalla 

till. Därefter kommer en mera detaljerad tidsplan att upprättas för de olika projekten, men 

det är att förvänta sig att vi bör se slutet på dessa projekt fram emot våren 2022, förutsatt att 

vi sätter i gång i början av 2020. 

 

Styrelsens förhoppning är vi med detta lever upp till förtroendet att förena det långsiktiga 

ägaransvaret för fastigheten med medlemmars intressen och tar tacksamt emot synpunkter 

och frågor i detta. Kallelse till extrastämma kommer delas ut i god tid. 
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