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Program
Välkomna!

1. Inledning och program A-C

2.     Hissfunktionen Olle

3.     Kontaktregister LP

4.     Stam- och Badrumsrenovering Olle

5.     Avslutning A-C
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2. Hissfunktionen

1.    Bakgrund
Hissarna installerades 2004, godkändes 2008 och underhålles fram till
slutet av maj 2013 på Schindlers bekostnad. Larmtelefon tillkom2008.

2.    Situation
Oklara villkor för service under garantitiden.
Bofinken har blivit felaktigt debiterade för vissa åtgärder
Problem med smörjning av hissdörr-lås.
Det har utvecklats en dålig hissanda.

3. Åtgärder
Schindler har ny personal och genom ett omtag utlovar de oss gottgörelse med      

fortsatt service under den kommande serviceperioden till 2014.  
Schindler har påbörjat renovering och utbyte av dörrlåsen
Hissarna skall garantibesiktigas i maj.
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3. Kontaktregistret

1. Uppdatering inför Stam- och Badrumsrenoveringen
2. Aktuella namnuppgifter
3. Aktuella lägenhets- och förrådsuppgifter
4. Lagras i pärm, inlåst  
5. Blankett finns att ta med hem

Ca 150 av 426 kvarstår 



5

4. Stam- och Badrenovering

1. Årsmötet 2012, bakgrund till beslutet
2. Styrelsens proposition, beslutet 2012
3. Medlemmarnas uppdrag till styrelsen
4. Projektet

-upphandling
-projektstart
-praktikaliteter
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Stam- o Badrenovering
Bakgrund till beslutet

Styrelsens Proposition 2012

•Föregicks av informationsmöten 2011 och jan 2012
•Medlemsinformation februari 2012
•Proposition från styrelsen till årsstämman april 2012

– Medlemmarna bekostar badrumsrenoveringar
– Föreningen bekostar stammar och tappvattenledningar
– Rörinfodring med strumpmetoden 
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Årsstämma 2012

Omröstning   

Beslut 

Medlemmarnas uppdrag till styrelsen

Beslutsprocess

Stam- o Badrenovering
Beslutet
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Stämmans beslut 2012 
= Medlemmarnarnas uppdrag till styrelsen

Övergripande

1.Att genomföra stämmans beslut 2012
2.Hålla medlemmarna informerade

och förberedda för projektstart
3.Uppdaterat regelverk och förbereda för 

badrumsrenoveringar (ROT/Lån) 

Stam- o Badrenovering
Medlemmarnas uppdrag till styrelsen
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Stämmans beslut 2012 
= Medlemmarnarnas uppdrag till styrelsen

Detaljer
•Renovera stående stammar med strumpmetoden
•Grenrör och golvbrunn i badrumsgolv byts ut
•Hitta lägen för tappvattenledningar
•Genomföra en gemensam upphandling av
badrumsrenovering för dem i föreningen som önskar
•Varje medlem kommer ha ett eget kontrakt vilket ger        
möjlighet till ROT-avdrag
•Genomföra renoveringen på smidigt och tidsbegränsat sätt

Stam- o Badrenovering
Medlemmarnas uppdrag till styrelsen



10

Stam- o Badrenovering
Medlemmarnas uppdrag till styrelsen

Nyckelfaktorer som beaktats av Styrelsen

� Kvalitet

� Ekonomi

� Bekvämlighet
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Stam- och Badrenovering

Kvalitet
-likvärdiga alternativ kvalitetsmässigt
för stående stammar

-rör i golv och golvbrunnnar- plaströr

Resultat motsvarande nyinstallation



12

Stam- och Badrenovering

Ekonomi
-föreningen finansierar stamrenoveringen
som betalas av medlemmarna via avgiften

-badrumsrenoveringen betalas av
medlemmen och skattefördelar uppnås
genom (ROT-/ränteavdrag) 

-redan renoverade badrum kan bibehållas
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Stam- och Badrenovering

Bekvämlighet
-minimerar störningar för medlemmarna(10dgr/stam)
-erfarenheter från processen i Wv 12
-uppdelade arbetsskeden, alltid ett tappvattenställe
i lägenheten

-möjlighet att byta tappvattenledningar i nya lägen
samtidigt med stamrenoveringen
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Stam- och Badrenovering

Tappvattenrenovering
-styrelsen har i enlighet med årsstämmans beslut
utrett frågan om tappvatten

-utredningen visar att ledningarna kan förläggas
i nya lägen vilket innebär mindre ingrepp i lgh

-styrelsen ställer därför en proposition till
Årsstämman 24 april att besluta i frågan om
samtidig renovering av tappvattenledningar (2/3)

-option för tappvattenrenovering finns i offerter
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Stam- o Badrenovering

Projekt, status
� Anbudsfasen

� Förfrågningsunderlag skickades till ett antal leverantörer i mitten av december
� Anbudstid t.o.m. 18 februari 2013
� Utvärdering, val av leverantör och förhandling klart till mitten av april 2013

� Utförandefasen
� Preliminär igångsättningstid  kvartal 3 2013
� Preliminär byggtid stamrenoveringsarbeten ca 2 år
� Koordinerad igångsättning av badrumsrenoveringar
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Gränsdragning/struktur 

T
a

k
a

vv
a

tt
n

in
g
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stammar 

våningsplan

Tappvatten 
våningsplan

Badrum
(ca 300)

Avlopps-
stammar 

källarplan

Tappvatten 
källarplan

Byggnader Badrum

a
Föreningens regi och 

kostnad
Medlemmens regi och 

kostnad

Föreningens regi och 
kostnad, kan göras senare
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Brf Bofinken, HSB

Avslutning

Övriga frågor

Årsstämman
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Solna Gate, Hemvärns gatan 9 i SOLNA
Restaurang Terra 

Till årsstämman Tag T-bana linje 10 från Västra Skogen mot Hjulsta – åk till Vreten (går var sjätte minut)  - sedan 350 m 
promenad till Solna Gate 

Hem - Tag T-bana  från Vreten mot Kungsträdgården  (går varje kvart)


