Snart får du
ett nytt badrum!
Information från Svenska Bostäder
om badrumsombyggnad

Alla hus åldras
och behöver renoveras
Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en
ny modern standard samtidigt som rörstammar och ledningar
för vatten, avlopp och elektricitet byts ut. I och med detta ökar
också säkerheten i husen.

För dig som ska
få ett nytt badrum
Det är dags att bygga om badrummet i din lägenhet.

under hela byggtiden. Hantverkaren låser upp på morgo-

Ombyggnationen innebär att:

nen och låser på kvällen. Entreprenören skickar ut ett se-

• vattenledningar för kall- och varmvatten byts

parat meddelande om detta. Byggentreprenören förvarar

• avloppsrören byts ut

din ordinarie cylinder under byggtiden. När arbetet är av-

• gammal vägg- och golvbeläggning rivs i badrummet

slutat sätter vi tillbaka den ordinarie cylindern.

• vi bygger upp ett nytt modernt tätskikt där vi helkaklar
väggarna och lägger in ny golvklinker
• vi monterar nytt handfat, blandare (kranar), toalett och
badrumsskåp samt eluttag
• i köket byter vi vattenledningar, avloppsrör och blandare
• du har möjlighet att välja badkar eller duschvägg, bero-

Städning i trapphus och lägenhet
Vi städar varje dag, både i trapphuset och i de berörda utrymmena i din lägenhet. När ombyggnaden är klar, slutstädar vi de utrymmen som vi arbetat i. I de flesta fall är
det badrum, wc, kök och hall.

ende på lägenhetstyp
• eventuellt kan du beställa höjning av diskbänk som tillval.
Ibland behöver vi utföra arbeten även i andra delar av din
lägenhet. Ombyggnadskoordinatorn informerar dig om vilka arbeten som ska genomföras just i din lägenhet.

Ombyggnationen startar med elarbeten
Det tar fem till sex veckor att bygga om badrummen i ett
trapphus med sex till åtta lägenheter. Första veckan arbetar vi med elen så att du får jordad el. Därefter startar
rivningsarbetena som pågår under en till två veckor. Det
blir också den besvärligaste tiden i lägenheten och huset
med damm och oljud. Sedan börjar vi bygga upp ditt nya
badrum och avslutar med montering av blandare, handfat,
badkar med mera.
Vissa perioder pågår arbetet mer intensivt än andra
men i stort sett kommer det att finnas hantverkare i din
lägenhet dagligen.

Dusch och toalett
Under byggtiden har du tillgång till vatten i köket eller i
trapphuset. Dusch- och toalett finns vanligen i en vagn,
som står i närheten av ditt bostadshus. Det är bara berörda hyresgäster som har tillträde till vagnen. Vi placerar
också en tillfällig torrtoalett i din lägenhet. Vi byter ut den
varje vecka eller oftare om du vill.

Dörrlås
Innan vi börjar arbeta i din lägenhet byter vi din låscylinder
till en så kallad byggcylinder samt monterar en nyckeltub.
Du får egna nycklar till byggcylindern. Finns ett polislås
monterat bör polislåsnyckeln vara tillgänglig i nyckeltuben

Detta bör du tänka på:
Badrum och WC
• Plocka bort alla dina personliga tillhörigheter
• Om du monterat egen inredning i badrummet, ska den
tas ned
• Om du har tvättmaskin – låt den stå kvar. Entreprenören
kopplar ur, flyttar och kopplar in maskinen igen när arbetet är slutfört.

Kök
• Töm skåpet under diskhon
• Plocka bort tallrikar, glas och liknande från själva diskbänken
•

Har du valt höjning av diskbänken, byte av bänkskivor och byte av kakel, ska dessa ytor och underliggande
skåp vara fria från föremål

• Föremålen i köksskåpen kan röra på sig och falla ned av
de vibrationer som uppstår vid ombyggnationen. Detta
gäller även andra utrymmen där du har hyllor eller väggskåp som är uppsatta mot din egen eller din grannes
badrums- eller köksvägg. Därför bör du tömma köksskåpen på dess innehåll och flytta föremålen till en säkrare plats.
Hall och kapprum
• Töm hall och kapprum från föremål som exempelvis kläder, skor, möbler, mattor, tavlor och prydnadssaker så
att dessa inte skadas när material och maskiner transporteras in och ut ur lägenheten.
• Garderoberna samt angränsande dörrar kommer att
skyddstäckas med plast alternativt dammlister.
Enkät
När badrumsombyggnaden är klar, får du en enkät med
ett antal frågor. Dina svar är viktiga för oss både vad gäller din upplevelse av vårt arbete och hur vi ska lägga upp
vårt framtida arbete. Därför ber vi dig att besvara enkäten
så noggrannt som möjligt.
Slutbesiktning
När ombyggnaden är klar gör vi en slutbesiktning. Under kommande arbetsvecka åtgärdar vi eventuella besiktningsanmärkningar och monterar tillbaka din ordinarie låscylinder.
Viss återbetalning av hyran
Du betalar in din hyra som vanligt. Efter att badrumsombyggnaden är slutbesiktigad får du en återbetalning av hyran inklusive aktuella tillval. Det innebär en återbetalning
av hyran från och med den första byggarbetsdagen av
badrumsombyggnaden till och med slutbesiktningsdagen.
Ersättningen brukar komma dig tillhanda cirka två till tre
veckor efter slutbesiktningen. Under den tid besiktningsanmärkningar utförs utgår ingen ersättning ej heller under
elarbetsveckan.

Frågor och svar
Hur gör jag med nycklarna till lägenheten?

Måste jag fylla i enkäten?

En särskild information om nyckelhanteringen lämnas i god

Den enkät som lämnas till dig ger mycket värdefull infor-

tid. Kan du inte vara hemma den aviserade dagen lämnar

mation till oss på Svenska Bostäder. Vi hoppas att du tar

du din ordinarie nyckel samt eventuell polislåsnyckel till

dig tid och fyller i den.

ditt bovärdskontor. Se då till att ta med dig nyckeln du fått
till den tillfälliga byggcylindern. Ditt ordinarie lås kommer
att monteras tillbaka under den tredje arbetsdagen, efter
slutbesiktningsdagen. I samband med det bytet lämnar du
tillbaka dina lånade nycklar. Avvakta information från entreprenören som delas ut cirka en vecka innan ombyggnationen sätter igång.

Måste jag ta bort alla mina saker?
I både hall och kök bör du ta bort alla dina privata saker

Vad händer efter besiktningsdagen?
Efter slutbesiktningen ska berörd entreprenör åtgärda de
eventuella besiktningsanmärkningar som har noterats i din
lägenhet. Det arbetet utför vi under de kommande tre arbetsdagarna. Under den tredje arbetsdagen byter vi tillbaka till din ordinarie dörrcylinder. Om entreprenören inte
hinner åtgärda anmärkningarna inom tre arbetsdagar,
kommer vi att kontakta dig och komma överens om en
lösning som passar alla parter.

till exempel kläder, skor, mattor, prydnadssaker, gardiner
och blommor. Då underlättar du framkomligheten för de
som arbetar i din lägenhet och undviker skador och nedsmutsning av dina föremål. Det finns skyddsplast i entrén
som du kan använda för att skydda dina privata saker inför byggstart.

Måste jag ta bort allt från badrum och separat
toalett där det finns?
Ja, alla dina egna toalettartiklar, handdukar, duschdraperi, duschstång samt egen inredning måste du själv ta bort
och ställa på en säker plats i din lägenhet.

Betalar jag hyra under ombyggnaden?
Ja, du betalar in hyran som vanligt. Ersättningen får du i
efterhand.

Hur går slutstädningen till?
Dagarna före slutbesiktning utför vi slutstädning i de rum
där arbete har pågått, samt vanligtvis i hall och kök. Rengöring av ditt lösöre ingår inte. Om till exempel väggarna
är kraftigt nikotinfärgade eller har fettfläckar, är städentreprenören inte skyldig att tvätta rent detta. Vi ber dig
att hålla fria ytor, för att städningen ska bli den bästa. Efter att slutstädningen är utförd kommer vi exempelvis att
montera badkaret.

När får jag ersättningen?
Det avdrag på hyran som du är berättigad till, kommer cirka två till tre veckor efter slutbesiktningsdagen. Du meddelar ombyggnadskoordinatorn vid informationsstunden
hur pengarna ska betalas ut.

Detta händer med elen
• Alla elledningar i lägenheten byts till nya jordade ledningar
• Samtliga strömbrytare, vägg- och takuttag byts ut
• Vi sätter in ny elcentral med automatsäkring och jordfelsbrytare.

Dett händer i ditt badrum
• Alla vatten- och avloppsledningar byts ut
• Du får klinker på golvet
• Väggarna kaklas från golv till tak
• Toalettstol, handfat, badrumsskåp och badkar byts ut. Badkaret kan
bytas mot duschplats.

Detta händer i ditt kök
• Alla vatten- och avloppsledningar byts ut
• Vattenblandaren och vattenlåset under diskbänken ersätts med nya.

Har du frågor om badrumsombyggnaden – kontakta din
ombyggnadskoordinator.

Vällingbyplan 2, Box 95, 162 12 Vällingby.
Telefon 08-508 370 00
E-post: info@svenskabostader.se. www.svenskabostader.se
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Viktiga steg i
ombyggnationen

