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Hej, 
 
Här har vi samlat information och råd till dig inför kommande stambyte på Röntgenvägen 5. 

Tidplan 
Vi beräknar att arbetet tar cirka 8-12 veckor per lägenhet. Om inget oförutsett händer så är det 
endast under denna period som du blir påverkad av vattenavstängning. Efter denna period kan 
du använda din lägenhet precis som vanligt.  

Försyn 
Vi kommer att göra en försyn hos dig cirka 1 månad innan planerad start av arbetet i din 
lägenhet. Då går vi igenom de frågor du har, samt hur du ska förbereda ditt hem. 

Hyresreduktion 
När du bor kvar i din bostad, alltså är kvarboende, blir hyresreduktionen under stambytet 50% av 
din grundhyra. Exempelvis, om stambytet i din lägenhetsrad pågår i 80 dagar, så bor du hyresfritt 
i 40 dagar.  
 
Om du väljer att bo på annan ort under stambytet så får du 100% hyresreduktion. Under denna 
tid har du fortfarande tillgång till din lägenhet, men du får inte nyttja den för övernattning. Om 
du väljer att bo på annan ort så ber vi att du meddelar oss detta under försynen.  

Hyresreduktionen kommer att ges retroaktivt eftersom vi behöver korrekta start- och slutdatum 
för arbetet i din lägenhet. 

  



  
 

Avlopp/vatten 
Vattnet i din lägenhet kommer att vara avstängt under den period då din lägenhetsstam byts 
(cirka 8–12 veckor). Detta innebär att du under denna period inte kommer att kunna använda 
kök, dusch och toalett som vanligt. 
 
På entréplanet så kommer det att finnas en duschetablering och toaletter uppdelat på dam och 
herr. Du kommer att få kvittera ut en bricka från Metrolit (vår entreprenör för stambytet) som 
öppnar berörd dörr. Mer information om nyckelhantering och dusch- och toalettmöjligheter får 
du under försynen i din lägenhet.  

Vi kommer också att placera en torrtoalett hemma hos dig. Toaletter kommer att finnas vid 
duschetableringen men detta ger dig möjlighet att kunna uträtta dina behov hemma. Se 
instruktion om hur du använder din tillfälliga toalett på sista sidan i denna broschyr. 

På varje våningsplan så installerar vi en vattentapp så du alltid har tillgång till vatten nära dig. 

Om ditt kök är ett av köken som ska renoveras kommer du att få en kokplatta som ersättning för 
spisen. Kyl/frys kommer att vara tillgängliga i din lägenhet under hela stambytet. 
 
Tvättstugan kommer att vara tillgänglig hela tiden, men periodvis i mindre omfattning. 

Hur du ska förbereda din lägenhet 
Hur du ska förbereda din lägenhet kommer att presenteras mer grundligt under försynen, 
eftersom alla lägenheter inte påverkas i samma omfattning. Åtgärderna skiljer sig beroende på 
vilken lägenhet du bor i, men du ska vara beredd på följande: 

 

• Badrum: Töm helt och hållet och förvara alla lösa tillhörigheter i något annat rum i 
lägenheten. Ta ner alla krokar, hyllor och annat som du vill behålla och förvara dem i ett 
annat utrymme. 

• Kök/kokvrå: Töm alla skåp och hyllor  
• Inför byte av elanläggning: Flytta undan möbler och annat från väggarna i hela 

lägenheten så att elektrikern kommer åt strömbrytare och vägguttag 
• Hall: Flytta undan kläder, skor, mattor, möbler och andra saker som du ställt eller 

förvarar här 

Du kommer att ha möjlighet att kvittera ut flyttkartonger och täckplast till möbler och dylikt från 
Metrolits etableringslokal i huset.  

  



  
 

Hemförsäkring  
När du har fått ditt officiella startdatum för stambyte i din lägenhet så är det viktigt att du 
meddelar ditt försäkringsbolag att din lägenhet ska genomgå ett stambyte. Din hemförsäkring 
gäller vanligtvis under tiden vi rustar. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som 
gäller i ditt fall. 

Tillträde och låssystem 
Bland det första vi gör innan vi sätter igång är att byta ut låscylindern i din ytterdörr och sätta in 
en så kallad bygglåscylinder. På så vis kan bara du själv och hantverkare med behörighet komma 
in i din bostad. När arbetet är avslutat byter vi tillbaka till det vanliga låset. Mer information om 
detta kommer att presenteras under försynen.  

Arbetstid och städning  
Du som bor kvar i fastigheten under stambytet kommer att uppleva att det blir stökigt, både i din 
lägenhet och trappuppgång samt ute på gården. Men hantverkarna grovstädar de utrymmen i 
lägenheten där de jobbat varje arbetsdag – som regel i badrum, kök och hall. 

Arbetstiderna i fastigheterna är vardagar, vanligtvis mellan kl. 7.00 och 17:00. Störande arbeten 
utanför lägenheterna kan påbörjas från 7:30. Arbeten inne i lägenheterna utförs mellan kl. 8:00 
och 16:00.   

Uppehållsrum 
När vi utför stambytet i din lägenhet så kommer du ha tillgång till ett uppehållsrum/ studieyta via 
brickan som du kvitterar ut från Metrolit. Dit kan du som är hemma dagtid gå om du känner dig 
alltför störd av buller eller spring in och ut av byggarbetare.  
 
Uppehållsrummet kommer att vara utrustat med kök, toalett och utrymme för dig att kunna 
studera, äta mm. Mer information om var denna lokal finns kommer att presenteras under 
försynen.  

 



  
 

 

 

Har du några frågor?  
 
Vänligen kontakta,  

Anna Kellander, Ombyggnadskoordinator  
Rot@huge.se / 08-502 361 51  

Huge Bostäder  

mailto:Rot@huge.se

