
Underlag till extrastämma i Rudboda Brf 

Medlemmarna i Rudboda brf (713600-0796)  har kallats till en extra 

föreningsstämma torsdagen den 15 februari kl 18.30 i Rudboda skolas matsal. 

Stämman har att behandla två frågor (inga andra frågor kan tas upp på denna extrastämma). 

Dagordning för stämman 

1. Öppnande  

2.  Godkännande av dagordningen  

3. Val av stämmoordförande  

4.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

5.  Val av två justerare tillika rösträknare  

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

7.  Fastställande av röstlängd  

8.  Namnändring av föreningen till Bostadsrättsföreningen Lojohöjden                                                                                 
 (1:a beslut taget av ordinarie stämma 2017-05-04 med acklamation, 
 beslutet ska tas med 2/3 majoritet för att vara giltigt).  

9. Fråga om föreningen tillfälligt ska överta underhållsansvar för badrum/wc 
och eventuellt andra ytskikt som påverkas vid stambyte (se § 40 i stadgarna) 

10.  Stämman avslutas 
  

Medlemsmöten med information om stambytet kommer att hållas tisdagen den 6 februari 

och torsdagen den 8 februari, i föreningslokalen Lojovägen 44, kl. 19.00 vid båda tillfällena. 

Vid dessa möten föredrar ÅF Bostad det underlag som tagits fram för stambytet inom 

föreningen.  

Underlag för beslut enligt § 8 på dagordningen – Namnändring av föreningen 

Vid den ordinarie stämman i maj 2017 togs ett första beslut om att ändra föreningens namn 

(firma). En namnändring är en ändring av föreningens stadgar (§ 1). 

Förelagen lydelse av ändrad § 1 i föreningens stadgar: 

 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lojohöjden  

(Nuvarande lydelse av § 1 är: Föreningens namn är Rudboda Bostadsrättsförening) 

I motivering till den ordinarie stämman angavs som huvudskäl att vårt nuvarande namn är 

anonymt och att vi själva i dagligt tal ofta använder "Lojo" som namn på 

föreningen/området. Vid stämman i maj 2017 gavs förslaget till namnändring stöd av 

samtliga närvarande. För att beslutet ska vara giltigt måste 2/3 av de närvarande vid 

extrastämman ge sitt stöd till förslaget för att en stadgeändring ska kunna göras. 



Underlag för beslut under §9 på dagordningen: 

Förslag om tillfällig ändring i enlighet med § 40 i föreningens stadgar om att föreningen i 

samband med stambyten ska överta ansvar för underhåll av badrum/wc/kök. 

 Stämman förslås besluta att föreningen åtar sig ansvar för underhåll/återställning 

av badrum/wc i enlighet med förslag i bilaga 1, Standardbadrum för Rudboda Brf, 

samt för eventuella åtgärder i kök avseende stambyte. Föreningens ansvar inträder 

när respektive bostadsrättshavare meddelas att stambyte ska påbörjas och 

medgivit tillträde, och gäller fram tills dess att lägenheten är besiktigad och 

godkänd efter genomfört stambyte/underhållsrenovering. När lägenheten är 

besiktigad och godkänd återgår underhållsansvaret till bostadsrättshavaren. 

 

Motivering  

Stambytet i sig är inte en fråga för en stämma att fatta beslut om. Stambyte är ett 

underhållsarbete som faller under den typ av åtgärd som en styrelse fattar beslut om och har 

ansvar för. Förslaget till beslut handlar om att föreningen ska kunna ta på sig kostnader för 

återställning som annars den boende själv får betala (tätskikt, ytskikt, installerad utrustning 

såsom wc-stol, handfat, kranar och blandare (se stadgarna § 35 och § 40). 

Såsom tidigare informerats om (bland annat vid ordinarie stämmor 2016 och 2017), behöver 

avloppsstammarna i föreningens hus bytas ut. Ett genomgående stambyte har projekterats 

av ÅF Bostäder på styrelsen uppdrag. Styrelsen har fram till nu avvaktat ett genomförande av 

stambytet med hänvisning till genomförandet av den planerade tomtaffären (Lojobacken) 

för att finansiera ett genomgående stambyte.  

Under de senaste åren har partiella (en lägenhet) stambyten genomförts i samband med att 

badrum har renoverats på grund av skada eller tidigare besiktningsanmärkningar. 

Föreningen har i dessa fall bekostat rivning, byte av golvbrunn, byte av avloppsrör, byte av 

avloppsstam samt berörda rör för tappvatten. Återställning, på föreningens bekostnad, har 

gjorts fram till att boende har kunnat anbringa tätskikt och ytskikt som de själva betalat för.  

Styrelsen finner att det i längden inte är rimligt att fortsätta med dessa partiella stambyten 

och vill därför istället genomföra kommande stambyten i de båda lägenheter (uppe och 

nere) som delar avlopp.  

Innebörden av detta är att föreningen kommer att genomföra stambyten fullt ut i de fall 

renovering påkallas av boende till följd av skada eller grundat i anmärkning noterade i de 

protokoll (från Anticimex) som finns för samtliga lägenheter. 

Styrelsen kommer att upprätta en kö- och prioritetsordning för de som anmäler behov av 

stambyte.  



Den part (lägenhet) som berörs men som själv inte påkallat stambyte/renovering kommer 

att varslas minst 8 veckor innan arbeten inleds. Alla berörda kommer att få skriva på ett 

medgivande om tillträde till den egna lägenheten för de planerade arbetena (om 

medgivande inte ges kommer styrelsen att anmäla detta till Hyresnämnden för att få 

tillträde till den aktuella lägenheten). 

Omfattningen av de arbeten som planeras framgår av den presentation som ÅF gjort vid 

genomförda informationsmöten (ÅFs presentation finns på hemsidan). 

Stambytet 

ÅF:s projektledning; Lars Sandberg - ombud, Johan Widell - projektledare och Johanna 

Lindén - biträdande projektledare. 

Varför stambyte? 

Avloppsledningarnas tekniska livslängd är slut. Äldre golvbrunnar och läckagerisk i tätskikt 

finns i ett stort antal lägenheter. 

Effektmål 

Minskade kostnader för vatten och energi. Ökad standard på våtrum som ger ett ökat värde 

på fastigheten. Betydligt lägre risk för vattenskador. 

Åtgärdsprogram 

Traditionellt stambyte, samtliga installationer för vatten och avlopp byts. Intentionen är: 

Livslängd 50 år, hög kvalitet, tidlöst. Arbetet utförs med beprövade metoder. 

Badrumsstandard (utan tillval) 

Kakel på vägg upp till tak, klinker på golv, tak och foder målas, demontering och 

återmontering av skåp, spegel, beslag med mera. Ny toalett, nytt tvättställ med 

ettgreppsblandare. Badkar eller u-formad duschvägg av glas kan väljas. 

Termostatblandare för badkar/dusch, utanpåliggande förkromade rör, vattenanslutning och 

avlopp för tvättmaskin. Ny radiator eller vattenburen handdukstork. 

Kök 

Ny ettgreppsblandare, nytt vattenlås av plast. Vid behov demontering och återmontering av 

köksskåp, kakel över diskbänk återmonteras vid behov. 

El 

Jordat vägguttag i badrum, jordfelsbrytare, eluttag för tvättmaskin och tortumlare. Ny 

belysning ovanför tvättställ och i badrumsdelen. 



Processen 

Förfrågningsunderlag ut till tänkbara entreprenörer - februari 2018 

Kontrakt med entreprenörer - april 2018 

Arbeten kan påbörjas - maj 2018 

Under genomförande planeras byggmöten, kontroll och granskning som formaliseras i avtal 

med entreprenör(er) 

Omloppstid per lägenhet 7-8 veckor 

Innan byggstart 

Utställning av färg och tillval i föreningslokalen. Försyn och enskilt tillvalsmöte mellan 

entreprenör och bostadsrättshavare i berördas lägenheter. Signerat tillvalsavtal mellan 

entreprenör och varje bostadsrättshavare.  

Under genomförandet 

Entreprenören har ansvar för låshantering, täcker golv och dörröppningar. Vatten och avlopp 

i trapphus, möjlighet att ha en så kallad skogstoalett inne. Duschar finns Lojov. 16.  

Tillval 

För ändring och komplettering av grundstandard: Annat kakel/klinker, annan belysning (t ex 

infällda spotlights i tak), annat tvättställ med kommod, installation av el-golvvärme. 

Alla tillval är en affär mellan entreprenör och bostadsrättshavaren. Möjlighet till ROT-avdrag 

för beställda arbeten. 

Stambyte och våtrumsrenovering kommer uppskattningsvis att kosta totalt ca 115 miljoner 

kronor (ca 380 000 :-/lgh). I dagsläget är det styrelsens förhoppning att ett genomförande av 

tomtaffären med PEAB gör att avgiftsökningarna kan begränsas till ca 2-2,5 % per år under 

perioden 2019-2025. 

 

Styrelsen för Rudboda Brf 2018-01-30 

 

 

 


