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Information till våra hyresgäster på 
Våmmedalsvägen 158-166  

 

Den 5 september 2017 hade vi informationsmöten i Streteredskolan för alla våra hyresgäster i 
Våmmedal om kommande renoveringsarbeten som ska genomföras i området. Våra tre 
möten var välbesökta och det kom upp många frågor från er hyresgäster. Vi refererar nedan 
till vad vi informerade om och de frågor och svar som kom upp under kvällen.  

Information om renoveringen 
Vi på Skandia Fastigheter vill tacka alla er som hyr lägenheter av oss, våra hyresgäster är 
våra kunder!  

Skandia Fastigheter är ett dotterbolag till Skandia Liv. Vi finns i Stockholm, Göteborg och 
Malmö och vårt bestånd består av bostäder, köpcenter och kontor. I Göteborg har vi bostäder 
i Vasastaden, Stampen, Annedal, Linnéstaden m.m. Vi äger även köpcentret Frölunda Torg. 

Våmmedal började byggas 1969 och stod klart 1971. Vi köpte husen 1998. Det är 470 
lägenheter där vi haft löpande underhåll under åren, till exempel har vi gjort en del 
köksmodernisering, gröna gårdar, utebelysning m.m.  

Dags för stambyte 
Alla fastigheter har en begränsad livslängd, en livscykel. Det är nu hög tid att byta vatten och 
avloppsstammar i detta hus. I samband med stambytet kommer det ske en modernisering av 
fastigheten. Det är större efterfrågan på lägenheter med dagens modernitet och funktioner. 

Samrådsgrupp 
I samband med ombyggnaden kommer vi att bilda en samrådsgrupp för att diskutera frågor 
som rör renoveringen. Samrådsgruppen ska bestå av ca 6-8 hyresgäster som ska 
representera husen. Det kommer även finnas representanter från hyresvärden och 
Hyresgästföreningen med i gruppen. Gruppen väljs ut på ett bostadsmöte som ägt rum den 
27 september 2017. Ni ska alla ha fått inbjudan till det mötet av hyresgästföreningen.  
Samrådsgruppen tittar främst på ombyggnadskoncept och åtgärder, val och tillval, 
genomförande och övriga idéer. Samrådsgruppen gör att hyresgästerna är delaktiga i 
projektet inom de ramar som är möjligt.  

Vår plan på vad som ska åtgärdas 
I lägenheterna är planen att badrummet kommer att få kakel, klinker, golvvärme, nytt porslin 
samt belysning. Ni kommer att få ny elcentral samt nydragning av el med jordade uttag. Det 
innebär att ni får teckna eget el abonnemang och ni kan själva välja el leverantör. Vi 
fastighetsägare måste tillhandahålla långsiktigt hållbara lösningar och alla måste hushålla 
med resurserna. Vi ser ”ny el” dels som en miljö åtgärd dels förbättrad el säkerhet och 
kapacitet. Vi planerar för nya säkerhetsdörrar, för er som inte redan har det, vilket minskar 
inbrottsrisk, ger bättre brandskydd samt ljudisolering. Även fönsterbyte finns med i planen, 
vilket bl a är en energibesparande åtgärd och ger bättre inomhusklimat.  

I trapphusen planerar vi att byta entrépartier med kodlås och tagg istället för bara nyckel och 
det blir postboxar i entrén. Tvättstugan kommer få kakel, klinker, ny inredning, nya maskiner 
samt ny dörr med kodlås och vi tittar på nytt bokningssystem. Förråden kommer få nya  
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nätväggar samt generell upprustning med målning och rörelsestyrd belysning. Sammantaget 
ökad trygghet/säkerhet och trivsel.  

På fastigheten planerar vi att byta yttertak, tilläggsisolera vinden, sätta ny panel på 
balkongerna, dränera runt husen samt en översyn av värmesystemet. 

Tidsplan 
Den exakta tidsplanen för projektet beror lite på vad samrådsgruppen kommer fram till och 
vilka val som ska vara möjliga. Planerad byggstart är våren 2018 och vi kommer att börja med 
E-gården, Våmmedalsvägen 158-166. Efter första huset kommer vi utvärdera projektet innan 
vi fortsätter med nästa hus. Renoveringen i lägenheterna pågår ca 7-8 veckor beroende på 
åtgärdspaket. Oförutsedda händelser som t ex fukt i badrum kan också påverka 
renoveringstiden. 

Genomförandet av projektet 
Tanken är att ni ska kunna bo kvar i era lägenheter under renoveringen då det endast är 
badrummen som kommer byggas om. Under ca 7-8 veckor som renoveringen pågår kommer 
ni inte ha vatten i era lägenheter men det kommer finnas i trapphusen och det kommer finnas 
portabla toaletter.  

Det kommer finnas ett antal dagslägenheter att tillgå och även ”kök och bad” lägenheter. 
Evakueringslägenheter kommer att finnas om man har särskilda behov som gör att man inte 
har möjlighet att bo kvar i sin lägenhet under renoveringen. Det kan till exempel vara 
medicinska skäl, nattarbete osv. Hur många ”kök och bad” samt daglägenheter som behövs 
vet vi inte än, vi kommer ha möte med er som bor i första etappen därefter vet vi mer om hur 
behovet ser ut.  

Information och hyresgästers godkännande 
I en ombyggnadsprocess måste vi noggrant följa hyreslagstiftningen. Både hyresvärd och 
hyresgäst måste förhålla sig till den. Hyresvärden har bl a skyldighet att skriftligen informera 
hyresgästen om planerade åtgärder.  

Innan en ombyggnad startar måste hyresvärden få godkännande av hyresgästen att få utföra 
standardhöjande åtgärder både i lägenheten och i allmänna utrymmen. I de fall hyresgästen 
inte lämnar sitt medgivande kan hyresvärden begära tillstånd i Hyresnämnden för att få utföra 
åtgärderna. Hyresnämnden ser i första hand till nyttan och intresset hos det allmänna 
hyresgästkollektivet och inte till den enskilde. Hyresnämnden prövar bara om det är skäligt att 
hyresvärden ska få genomföra åtgärden. 

När det gäller allmänna utrymmen är det majoritetsgodkännande för dem de berör, gäller det t 
ex endast en trappuppgång så är det majoritet av hyresgästerna i den trappuppgången som 
ska godkänna.  

Underhållsåtgärder som byte av vatten- och avloppsstammar är något som måste göras och 
hyresgästens godkännande behövs därför inte.  

Hyra efter renovering 
Hyran förhandlas till ett nytt bruksvärde som innebär att lägenheter med lika standard ska ha 
lika hyra som lika lägenheter i området/inom kommunen, ett så kallat bruksvärde. 

Hyresvärden och dess ombud och hyresgästföreningen förhandlar om ny hyra. Kommer man 
inte överens så vänder man sig till hyresnämnden och prövar hyran.  

Vår förhoppning är att paket och hyresnivåer ska vara klara innan ni ska godkänna 
åtgärderna. 
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Mina sidor 
Registrera dina kontaktuppgifter på ”mina sidor” och om du redan är registrerad så kontrollera 
att uppgifterna är aktuella. Alternativt maila till agneta@rcbfast.se och meddela ditt namn och 
vilket nummer på Våmmedalsvägen du bor på. Har du inte mail kan du ringa på  
031-767 51 50.  
 

Sammanfattning av de frågor och svar som kom upp under mötet 

Fråga: Nu när vi ska teckna egna el abonnemang kommer vi få sänkt grundhyra då? 

Svar: Det kommer beaktas när man förhandlar hyran. 

Fråga: Kommer den nya elcentralen installeras samtidigt som ni bygger om lägenheten? 

Svar: Ja, det kommer installeras hus för hus i samband med renovering. 

Fråga: När vi kommer få betala vår egen el så kommer kanske fler använda tvättstugan och 
att det då blir en ökad belastning på den, är det något ni har tagit i beaktande? 

Svar: Nya moderna maskiner är effektivare. Vi kan se över tvättider för att se om man kan få 
in fler pass. 

Fråga: Om renovering av tvättstugan räknas som standardhöjande åtgärd, behöver de 
hyresgäster då som har tvättmaskin i sin lägenhet vara med och betala för tvättstugan? 

Svar: Ja, alla har möjlighet att nyttja tvättstugan. 

Fråga: Kommer vi få individuell vattenmätning? 

Svar: Det är inte planerat i dagsläget. 

Fråga: Vad händer om majoriteten inte vill ha portlås, postbox eller säkerhetsdörrar? För att 
kunna ta ställning behöver vi veta vad nivån kommer bli. 

Svar: Vissa saker kommer bli obligatoriska, vissa kommer bli tillval. Vår plan är att det vi 
beskrivit tidigare ska ingå i ombyggnaden men det blir först när samrådsgruppen tagit beslut 
som vi vet vad som kommer ingå. I första skedet godkänner ni åtgärden och inte hyran men vi 
ska förhoppningsvis också ha klart hyresnivåer utifrån vad samrådsgruppen kommer fram till.   

Fråga: Kommer befintliga säkerhetsdörrar bytas ut? 

Svar: Säkerhetsdörrar som redan finns kan vara kvar beroende på skick. Där får vi titta på hur 
vi gör med brevinkasten på dessa dörrar.  

Fråga: Vilka kriterier har ni för att man ska få vara med i samrådsgruppen? 

Svar: Det är ni själva som utser samrådsgruppen men man ska vara ombud för alla 
hyresgästerna och ha intresse för allas åsikter. Vi ser gärna att det är en blandning av t ex 
ålder, kön, hur länge man bott i området m.m.  

Fråga: Ska inte en del av hyran vara avsedd för framtida renoveringar? 

Svar: Vi fonderar inte likt bostadsrättsföreningar, det är olika från år till år vad och hur mycket 
som ska underhållas. Underhållsfonder finns inte kvar längre.  

Fråga: Vad händer med de som har korttidskontrakt?  

Svar: Det kommer behövas ett antal lägenheter till evakueringslägenheter och det är 
anledning till att det finns korttidskontrakt. Vi vet inte hur stort behovet är än. 

Fråga: Hur många korttidskontrakt har ni? 

Svar:: Ca 30 st. 
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Fråga: Vad händer med hyran om man är kvarboende? 

Svar: Är man kvarboende under renoveringen så får man en reducering av hyran. Om man 
flyttar till evakueringslägenhet så betalar man den hyran som är lägst under perioden. 

Fråga: Det specifika stambytet genererar ingen hyreshöjning för oss då det är rent underhåll, 
kan ni inte nöja er med det? 

 

Svar: Nej, konsekvenserna av stambytet är att badrummet måste byggas om då man måste 
se till att badrummet får nya tätskikt och funktioner. 

Fråga: Kommer vi få badkar eller dusch? 

Svar: De flest vill idag ha dusch men det handlar även om tillgänglighetskrav. 

Fråga: Kommer vi vara tvingade till kakel i badrummet?  

Svar: Ur framtida förvaltningsperspektiv är det en förutsättning att ha likadana badrum och 
det är Skandia Fastigheters förslag. Kaklade badrum är den vanligaste standarden idag som 
de flesta efterfrågar.  

Fråga: Kommer ni installera fiber? 

Svar: Fiber kommer att installeras under 2018, information kommer i god tid innan.  

Fråga: Kommer ni göra något åt innertaket i lägenheterna? Det är väldigt lyhört. 

Svar: Samrådsgruppen kan ta upp denna typ av frågor och vi får undersöka saken. 

Fråga: Hur påverkas golven i köket av stambytet? 

Svar: Båda stammarna sitter i hallen så köket påverkas inte. Köket har inte samma krav på 
tätskikt som ett badrum. 

Fråga: Är det aktuellt att renovera köken? 

Svar: Köken kommer inte vara med i baspaketet men vi tittar på möjligheten om det finns 
önskemål. 

Fråga: Har ni någon prognos på vad hyreshöjningen kan bli? 

Svar: Ni har olika ingångshyror då ni har olika standard idag vilket gör att vi inte kan säga en 
viss procentuell höjning. Vi har inte börjat titta på hyran, det är först efter att samrådsgruppen 
har kommit fram till vad som ska ingå. Därefter kommer vi arbeta parallellt med den frågan. 
RCB som hjälper till med samrådsprocessen har i botten ett ombyggnadsavtal med 
Hyresgästföreningen om hur proceduren ska gå till. 

Fråga: Hur många företag kommer vara inblandade i projektet? 

Svar: Det kommer att vara en totalentreprenör med underentreprenörer, inte olika aktörer 
som inte har koll på varandra. 

Fråga: Kommer vi vara utan vatten under dessa 7-8 veckor? 

Svar: Det kommer inte finnas vatten i lägenheten under renoveringen. Det kommer finnas 
vatten i trapphusen. 

Fråga: Har ni tittat på möjligheten att göra relining?  

Svar: Vi har tittat på det men förmodligen kommer det inte vara aktuellt i detta projekt. Vi 
arbetar alltid för att använda oss av tekniskt beprövade åtgärder som är långsiktigt hållbara. 

Fråga: Vad är tidsplanen efter att ni gjort klart första huset? 
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Svar: I dagsläget har vi bara bestämt vilket hus som vi börjar med. I vilken ordning vi 
fortsätter är inte bestämt än. 

Fråga: Vad är det för fel på balkongerna? Vad ska åtgärdas? 

Svar: Panelen ska åtgärdas och tak målas vid behov, inte betonggolvet. 

Fråga: Påverkar det väggar och tapeten när ni byter fönster och eluttag? 

Svar: Om det skulle hända så återställer vi.  

Fråga: Kommer vi få kodlås och tagg även till källaren? 

Svar: Det är en fråga för samrådsgruppen och det är en viktig fråga som kommit upp tidigare. 
En tagg kan avkodas om den kommer bort. 

Fråga: Kommer renoveringen vara tillvalsstyrd? 

Svar: Det beror på vad samrådsgruppen kommer fram till men förmodligen kommer det finnas 
någon form av baspaket med möjlighet till tillval. 

Fråga: Under vilka tider kommer arbetet ske? 

Svar: Normalt 07.00-17.00, i vissa fall undantag men generellt är det dessa tiderna som 
gäller. Mer störande arbeten brukar vanligtvis starta efter 08.00. 

Fråga: Hur många veckor innan det är dags för renoveringen får vi hyresgäster information 
om att det ska ske? 

Svar: Det kommer ni få information om flera månader i förväg. 

Fråga: Kommer det bli mycket dammigt i lägenheterna? 

Svar: Det kommer sättas upp plastväggar som skydd men något dammig blir det. Det är 
plastväggar med dörrar i. Känslig elektronik och liknande rekommenderar vi att det packas 
undan vid renoveringen. Utförlig information kommer att lämnas ut innan renoveringsstart om 
alla praktiska frågor. 

Fråga: Kommer ni göra en uppdatering av gården med lekplatser, sittmöjligheter m.m.? 

Svar: Det ligger inte med i projektet men kommer på sikt. 

Fråga: Kommer ni göra något åt ventilationen? 

Svar: Det är inte med i planen i dagsläget men en fråga för diskussion. I entreprenaden ingår 
en OVK för att säkerställa korrekta luftflöden och ett gott inomhusklimat efter renoveringen.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Skandia Fastigheter 
 
 

 

Hyresgästsamordning:  Agneta Ranäng 
mail: agneta@rcbfast.se tel: 031-7675151 

 


