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INFORMATION nr 1 ang kommande vindsombyggnad i Brf Formen 1. 

Undertecknad, Jan Schönborg, har i egenskap av Brf,s projektledare för vindsombyggnaden 

blivit ombedd av styrelsen för Brf Formen 1 att lämna relevant och idag känd information ang 

förestående start av vindsombyggnaden och tillhörande hissinstallationer.  

Köpare av råvinden är Savana Invest AB (nedan kallad Savana), en av Sveriges största 

vindsexploatörer. 

Mer information om dem hittar du på http://savana.se/sv/bostadsprojekt . 

Avtalen som består av två avtal, ett sk. Iordningställandeavtal avs inredning av råvinden till 

lägenheter och ett Entreprenadavtal avs nybyggnad av hissar och takomläggning, som båda 

ingicks mellan Brf Formen 1 och Savana den 17 maj 2017.  

I samband med försäljning framkom att detta var ett objekt som Savana länge gått och 

intresserat sig för och ser därför nu fram mot ett fantastiskt projekt. Objektet är av en storlek 

som passar bra för Savana, ca 700 kvm boarea och 5 st nya hissar, att jobba med och 

objektet har de rätta förutsättningarna - läget, vindens volym och trapphusens utformning och 

elegans. Vidare har Brf genomfört en av Savana mycket uppskattad renovering av källaren 

med bl.a flytt av lägenhetsförråd och utbyte av lägenhetsdörrar vilket också är till en stor 

fördel för medlemmarna när väl hissinstallationerna påbörjas. 

Savana är i egenskap av köpare av råvinden Byggherre och är den som sökt och erhållit 

bygglov i somras efter lång väntan och kamp med myndigheterna. 

Nu pågår förberedande arbeten bl.a i form av framtagande av konstruktionshandlingar mm 

inför det byggsamråd som ska hållas på StadsByggnadsKontoret – SBK för att erhålla 

startbesked. Förutom startbesked krävs också etableringstillstånd för placering av bodar och 

bygghiss mm som planeras ske utmed Birkagatan. 

Det är Savanas och Brf,s förhoppning att dessa besked/tillstånd kan ges senast under 

november i år så att projektet kan starta. 

Som en av de första sakerna som nu kommer ske är att det ska genomföras en ”syn före 

påbörjandebesiktning” för att dokumentera skick och ev. skador i de överst belägna 

lägenheterna. Denna syn utförs opartisk besiktningsman i närvaro av representant från 

Savana och Brf,s projektledare. När alla arbeten är genomförda kommer sedan en ny syn att 

utföras i dessa lägenheter för att Savana, på egen bekostnad, ska kunna åtgärda ev. 

uppkomna skador till följd av vindsombyggnaden.  

Byggtiden får inte överstiga 16 månader och start av byggtiden regleras av Tillträdesdagen 

som i sin tur regleras av att ett antal kriterier i ingånget avtal ska uppfyllas. Tillträdesdagen 

kommer protokollföras vid kommande byggmöte i byggmötesprotokoll som undertecknad har 

i uppdrag att skriva. Detta ligger sedan bl.a till grund för vite vid en ev. försening, Savana är 

glädjande nog kända för att hålla sluttiden. 

Brf Formen 1 står nu inför ett stort byggprojekt som ska utföras av Savana och dess 

underentreprenörer. Näst stambyte med tillhörande våtrumsombyggnad anser de flesta 

medlemmar i en Brf att en vindsombyggnad är det värsta….varför det i avtalet mellan 

Savana och Brf finns ett stort antal regler gällande bl.a arbetstider och sk bullrande arbeten.  
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Brf Formen 1, genom Savanas försorg, kommer genomföra en av de största 

hissentreprenaderna som skett ”i modern tid” i en förening i Stockholm, 5 st helt nya hissar 

ska installeras/byggas från källarplan till vindsplan. Som alla säkert förstår kommer detta 

vara den enskilt största, ljudligt och logistiskt, påverkande åtgärden. Den här typen av 

nyinstallation av hiss är en idag tämligen vanlig åtgärd men den medför ljud, damm och vissa 

begränsningar i trapphusen. Savana kommer tillse att alla skyddsåtgärder genomförs så att 

ett säkert nyttjande av trapphuset kan ske hela tiden under pågående hissinstallation.  

Hisschakt och hisskorgar kommer byggas och tillverkas i ”gammal stil”. Detta innebär att 

hisschakten utförs med en bärande stålstomme och ”väggar” av krenelerat ståltrådsnät som 

är genomsiktliga och hisskorgar med ramverk och speglar av oljat, betsat trä med liknande 

intryck som lägenhetsdörrarna. Korgväggar utförs med glas- och spegelpartier. 

Inredningsdetaljer i mässing och golv av sten matchande trappor och trapplan. 

Ingångna avtal innehåller en punkt som specifikt reglerar arbetstider och störningar och 

återges nedan i sin helhet;  

 

”Vid byggnadsarbetenas utförande är det av största vikt att störningar av boende och 

lokalhyresgäster i huset minimeras. Av denna anledning ska byggnadsarbetena förläggas till dagtid 

mellan kl. 07.00-18.00 måndag till fredag. S.k. bullriga arbeten får ej ske vardagar mellan kl. 07.00-

08.00 och efter kl 18.00. S.k. tysta arbeten får dock ske övriga tider samt på helger mellan kl. 10.00-

17.00. Vidare ska eventuell avstängning av vatten, värme samt el i god tid och med respekt för 

enskildas intressen förberedas genom kommunikation med berörda lägenhetsinnehavare. 

Avstängning av nämnda funktioner får endast ske måndag till fredag under maximalt fyra timmar på 

dagtid. Om avstängning ska ske vardagar före kl. 09.00 och eller längre än fyra timmar krävs skriftligt 

godkännande från Föreningen.”  

Exempel på sk. bullriga arbeten är bilning och sågning i betong, borrning i tegel- och/eller 

stenstomme och smidesarbeten som alstrar ljud vidare i fastigheten.  

Exempel på sk. tysta arbeten är montage av inredning med hjälp av handverktyg, 

snickeriarbeten och målningsarbeten. 

Platsorganisation kommer delges er när projektet kommit lite längre och vi kan meddela 

Savanas påbörjande på plats. 
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