
 
 

STAMBYTE OCH RENOVERING AV BADRUM PÅ NEDRE SLOTTSGATAN 

Som vi har informerat om under hösten, kommer stiftelsen att genomföra ett stambyte på Nedre 

Slottsgatan 16 & 18 med start våren 2017.  

Bakgrund till renoveringsbehovet 

Fastigheten byggdes 1965 och fastighetens rörinstallationer och badrum är idag i stort behov av 

renovering. Flera vattenskador och stopp i avlopp har inträffat och därför genomför vi en renovering 

som innebär att alla vatten- och avloppsrör i huset byts ut (ett så kallat stambyte) och totalrenoverar 

samtidigt badrummen. Köken kommer inte att renoveras, där byter vi endast ut stammarna. Vi 

kommer även att byta ut alla elledningar i huset och måla trapphusen. 

Upphandlingen är klar och det är ByggConstruct som kommer att genomföra projektet. För att stödja 

stiftelsen i projektet har vi anlitat Johan Widell på ÅF som projektledare.  

I dialog med ByggConstruct har styrelsen beslutat att utföra projektet annorlunda än tidigare planerat. 

Istället för att tömma hela Nedre Slottsgatan 16, kommer vi dela upp huset i åtta etapper där en etapp 

åt gången behöver tömmas på hyresgäster. Varje etapp består av ca 12 rum, tre per våning/korridor. 

Man måste byta en stam i taget eftersom rören går vertikalt i huset, dvs från våning 1 upp till våning 

4. En annan förändring är att projektet startar tidigare. Etablering (uppställning av byggbodar m m) 

kommer ske redan i slutet av februari. Den första etappen startar första veckan i mars, dvs vecka 9. 

Fördelen med det nya upplägget är att stiftelsen fortsatt kan erbjuda många bostäder till nationens 

medlemmar, då endast 12 istället för 70 rum behöver stå tomma. Vi kan även hålla nere 

hyresförlusterna, vilket säkerställer stiftelsens ekonomi.  

______________________________________________________________________ 

 

Vad händer under renoveringsperioden? 
Tidplan och information om renoveringen 

Ett informationsmöte kommer att hållas i slutet av januari. På mötet kommer ni få mer information 

om hur ett stambyte går till samt när de olika etapperna infaller i tiden. Vi kommer att skicka ut en 

kallelse till mötet under nästa vecka. 

Under renoveringen kommer ni få information om renoveringen via anslag i trapphuset samt via e-

post. I trapphuset kommer bland annat en tidplan att anslås, så att du kan se när ditt rum berörs av 

renoveringen. Badrummen, och därmed varje etapp, kommer att ta ca 6 - 8 veckor att renoveras. 

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. 

Genomförandet 

Du kommer inte kunna bo kvar i ditt rum när vi renoverar ditt badrum. Inför renoveringen av ditt 

badrum kommer du med tillsvidarekontrakt tilldelas ett annat av våra korridorsrum på Nedre 

Slottsgatan. I möjligaste mån kommer du att få ett rum i samma korridor. Du kommer att flytta tillbaka 

till ditt gamla rum när det är renoverat, men du kan inte lämna kvar saker i rummet då även elen i 

rummet ska bytas. 

Du som har ett korttidskontrakt kommer att kontaktas av Intendenten, Viveca Arkehag, för att gå 

igenom när det är dags för dig att flytta. 



 
 
Köken i korridorerna kommer att kunna användas som vanligt under renoveringen. Förutom under den 

tid de renoveras, vilket planeras till sommaren när det är få hyresgäster hemma. 

Under hela stambytet kommer Samlingslokalen på Trädgårdsgatan 17B finnas tillgänglig under dagtid 

för alla hyresgäster på Nedre Slottsgatan. Där kommer det finnas WiFi, soffor och bord för studier. Där 

finns toaletter och kök med kokmöjligheter. 

Nationen finns också tillgänglig för studier under dagtid.  

Störningar 

Ett stambyte innebär alltid störande ljud, buller och damm för alla boende, men vi gör vårt bästa för 

att minimera dessa störningar. Renoveringsarbeten kommer att pågå vardagar mellan klockan 07.00 

och 17.00. Bullrande och störande arbeten kommer att ske mellan klockan 08.00 och 16.00. 

Ersättning 

Du kommer få ersättning för den tid du störs av det pågående stambytet. Du betalar din hyra som 

vanligt under renoveringstiden och ersättningen regleras på din hyra retroaktivt när renoveringen är 

klar. 

______________________________________________________________________ 

 

Vad händer när renoveringen är klar? 
 

Du får ett nytt och fräscht badrum 

I samband med renoveringen får badrummet helkaklade väggar och plastmatta på golvet samt ny 

blandare, handfat, WC och badrumsskåp. 

 

Hyreshöjning 

Stambyte är en nödvändig åtgärd som vi som fastighetsägare måste utföra för att underhålla våra 

fastigheter. Ett stambyte räknas som en standardhöjande åtgärd, vilket innebär att vi kommer höja 

hyran. 

Med tanke på det kommande stambytet, höjdes inte hyran på Nedre Slottsgatan vid årsskiftet. 

Styrelsen beslutade att vänta med hyreshöjningen till efter stambytet. Styrelsen har inte beslutat om 

den nya hyresnivån än. 

Har ni frågor? 

Efter informationsmötet kommer vi att skicka ut ett protokoll för att säkerställa att alla hyresgäster 

har fått samma information om stambytet. 

Vi kommer ha utökade öppettider på expeditionen under dagarna efter informationsmötet för att 

fånga upp eventuella frågor och funderingar. 

 

Tack för ert tålamod! 

 


