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Påsken flög förbi, gruset är redan uppsopat och vi närmar oss med stormsteg 
både vår och föreningsstämma! Med detta Lojonytt finns en kallelse till 
nämnda stämma liksom ett avsnitt med frågor och svar angående det 
annalkande stambytet. Vi bjuder också in till ett medlemsmöte i anslutning 
till stämman för att ni ska få möjlighet att diskutera motioner och ställa 
frågor om sådant ni undrar över.  

 
Förutom att förbereda stämman håller styrelsen just nu som bäst på med att, tillsammans med ÅF, gå 
igenom de anbud som inkommit gällande stambytet. Vi ska snart träffa några utvalda entreprenörer för 
att kunna få en mer detaljerad bild av vad de erbjuder. Det vi redan nu noterar är att vi, eventuellt med 
något enstaka undantag, startar arbetet med stambytena efter sommaren.  
 
Innan dess ska vi genomföra en annan intressant logistisk övning nämligen storstädning av garaget. Vi 
har länge haft problem med onödigt mycket damm framför allt på nedre planet och vi behöver därför 
spola rent både golv och burar. Detta innebär att samtliga plan behöver tömmas, både på bilar och 
prylar. Vi kommer att erbjuda någon form av tillfällig förvaring men det behöver vi återkomma till. 
Arbetet beräknas pågå under tre dagar i mitten av juni och ni kommer att få information i god tid innan 
om när det blir, i vilken ordning planen städas och vad som förväntas av er som har garageplats.  
 
Eftersom detta arbete är helt nödvändigt behöver vi hjälpas åt för att verkligen tömma garaget! 
 
Jag vill till sist passa på att påminna er om några saker:  
 

 Bilkörningen i området – krypkör!  

 Parkering i området – parkera inte alls om det inte är för tillfällig i- och urlastning. Synlig 
aktivitet krävs. Vi ser att vissa regelmässigt parkerar inne i området och vi behöver ändra det 
beteendet. 

 Rasta inte era hundar på våra gräsmattor. Det är självklart helt ok att gå med hunden kopplad ut 
från området, men låt den inte rasta sig själv på gräsmattor och i sandlådor.  

 
 
Med hopp om att vi ses på stämman 3 maj! 
 
Vänliga hälsningar 
Görel Malmström, 
ordförande 
 

LojoNytt april 2018 

Små och Stora Nyheter från Rudboda brf 

Hej! 

 



Stambytet - Frågor och 

svar 

 

När ska stambytet påbörjas? 

Som det tidigare informerats om, i Lojonytt 
och vid extrastämman, kommer ett begränsat 
antal lägenheter (båda lägenheterna på varje 
stam - övre och nedre planet) att renoveras 
under de kommande 18 månaderna med 
trolig start i augusti 2018. Vilka lägenheter 
som berörs är i skrivande stund inte helt klart. 
Totalt kommer mellan 30 och 40 lägenheter 
att beröras under 2018-19. 
 

Vad avgör i vilken ordning 

stambytet sker? 

Styrelsen kommer att prioritera stambyten för 
lägenheter där det finns konstaterade 
vattenskador och/eller uppenbar risk för 
vatten- eller fuktskador. I börjas av juni gör 
Anticimex en besiktning av samtliga badrum. 
 

När får jag reda på när min 

lägenhet ska stambytas? 

Det kan styrelsen inte svara på i dagsläget. 
Ambitionen är att alla som berörs ska 
meddelas i god tid innan arbetet påbörjas. För 
de flesta gäller att de kommer att beröras 
först 2020-21. 
 

Hur lång tid kommer arbetet i 

varje lägenhet att ta? 

Ambitionen är att alla arbeten i de enskilda 
lägenheterna ska kunna klaras på 6-8 veckor. I 
vissa lägenheter kan det behövas längre 
torktider om det t.ex. finns fukt.  
 
Styrelsen kommer tillsammans med vald 
entreprenör att göra allt för att begränsningar 
avseende vatten och avlopp i berörda 
lägenheter ska gälla under så kort tid som 
möjligt. 
 

Var kommer det att finnas 

duschar, vatten och toaletter? 

Duschar och toalett finns i källaren vid 
Lojovägen 16 (de som berörs av stambytet får 
nycklar dit). Toaletter finns också intill 
tvättstugan (Lojovägen 44). Den som så önskar 
får under den period som den egna toaletten 
är stängd låna en så kallad skogstoa (en enkel 
flyttbar kemtoalett). Vatten och avlopp 
kommer att finnas i varje hus (trapphus 
och/eller portförråd). 
 

Erbjuder styrelsen annat boende 

för de som berörs? 

Nej, projektet genomförs som stambyte med 
kvarboende. Kostnaderna för oss alla skulle bli 
mycket stora om föreningen (alltså vi 
tillsammans) skulle betala för annat boende.  
 

Blir det avdrag på avgiften för 

de som berörs av stambytet? 

Nej. I en bostadsrättsförening betalar man 
ingen hyra, man betalar en avgift till 
föreningen. Avgiften ska täcka föreningens 
kostnader för allt från underhåll till 
investeringar och administration. Stambytet i 
sig är en stor gemensam kostnad som alla 
finansierar med den avgift man betalar till 
föreningen.  
 

Vad ingår som standard när 

badrummen renoveras? 

I badrummen svarar föreningen för 
kostnaderna för kakel på väggarna, i 
badrum/wc, klinker på golven.  
 
Toalettstol, 1 handfat, badkar eller duschvägg. 
Blandare för handfat och dusch/bad ingår 
också liksom eluttag för tvättmaskin, el till 
skåp alternativt väggarmatur i wc-delen samt 
ny takarmatur. I alla badrum byts radiator, 
alternativt kan en vattenburen handdukstork 
ersätta radiatorn.  
 



Skåp, kommoder, spegel och liknande ingår 
inte i den standard som föreningen bekostar. I 
köket sätts en ny blandare. 
 

Hur går det till om jag vill göra 

egna val? 

Alla boende kan göra tillval. Det kan gälla allt 
från annat kakel/klinker till ytterligare 
handfat, skåp och kommoder. Golvvärme och 
sänkt tak med belysning är andra möjliga 
tillval.  
 
Alla tillval regleras i avtal mellan den boende 
och den entreprenör som utför arbetet. 
Föreningen har ingen del i dessa avtal som 
därmed regleras enligt Konsumenttjänstlagen 
med det konsumentskydd som följer av det. 
 
Innan arbetet i den egna lägenheten påbörjas 
träffar den boende entreprenören för en syn 
och ett tillvalsmöte. Ett protokoll upprättas 
dels över tillvalen dels om eventuell 
återmontering av befintlig badrumsinredning.  
 

Vad kan återmonteras och kan 

man tillgodoräkna sig värdet av 

sådant som återmonteras? 

Generellt gäller att all återmontering sker 
efter överenskommelse mellan den boende 
och entreprenören. När det gäller 
toalettstolar, blandare och annat liknande 
med mekaniska delar gäller att återmontering 
kan göras förutsatt att det gäller relativt ny 
utrustning med rätt typ av mekaniska delar 
(packningar, ventiler och liknande). Vill man 
spara ett befintligt badkar är det till exempel 
möjligt. Det sker ingen kontantreglering för 
sparade handfat, badkar etc., dock är det 
möjligt att tillgodoräkna sig den besparing 
föreningen gör för att betala för delar av 
tillval.  
 

 

 

 

Kan man se kakel och klinkers 

och utrustning som utgör 

standard och vad som kan väljas 

till? 

Ja, det kommer att ordnas en utställning i "tv-
rummet" i föreningslokalen.  
 
Utställningen planeras att vara på plats från 
början av maj. Utställningen kommer att vara 
kvar under hela projektet. 

 

Övrigt aktuellt! 

 

Byte av balkongpaneler på övre 

planet 

Erlandssons Bygg kommer snart påbörja 
arbetet med att byta träpaneler på 
balkongerna på övre planet. Arbetet kommer 
att inledas på adresserna Lojov. 19 - 34.  
 
Avisering i berörda portar kommer att ge alla 
14 dagars varsel. Allt arbete sker med tillträde 
direkt till balkongerna med stege och 
ställningar utifrån.  
 
För alla boende gäller att alla installationer 
såsom lampor, eluttag, hängare, 
väggmonterade termometrar med mera på 
balkongväggarna måste tas bort av den 
boende innan arbetet påbörjas. För el-
installationer rekommenderas att ni använder 
behörig elektriker. Alla trall- eller plattgolv 
måste tas bort intill väggarna.  
 
I Erlandssons arbete ingår att sätta plåt i 
underkant av panelen, därför får inga 
skrymmande möbler eller liknande finnas på 
balkongerna när arbetet påbörjas.  
 
Arbetet på varje balkong beräknas ta mindre 
än 1 vecka från rivning till målning. Boende 
Lojov 51-77 måste räkna med att arbetet inte 
hinner påbörjas före semesterperioden. 
 

 



Om hundar och katter på 

lekplatserna 

Att ta med sin hund in på lekplatserna är inte 
ok. Kattägare ska se till att de egna katterna 
vare sig finns på lekplatserna eller i 
trappuppgångar. Kattägare har ett ansvar 
även för sina utekatter. 
 

Garagerengöring i juni 

I början/mitten av juni kommer garaget att 
under en kortare tid tömmas plan för plan. En 
städning genom högtrycksspolning kommer 
att ske även inne i boxarna. Ni som förvarar 
annat än bil och andra fordon måste under 
den berörda tiden förvara era saker på annat 
ställe (även bilen måste stå ute).  
 
Styrelsen arbetar för att kunna erbjuda en 
begränsad tillfällig förvaring i anslutning till 
garaget. Mer information kommer att anslås 
på hemsidan, i garaget och i portarna ca 14 
dagar innan arbetet påbörjas. Vi hoppas på 
allas medverkan så att vi kan få ett lite mindre 
damigt och smutsigt garage!  

Ni som har hyresgäster i ert garage har ansvar 
för att meddela dessa om vad som gäller. 

 

Utvidgat gruppavtal med Com 

Hem 

Styrelsen har beslutat att teckna ett 
gruppavtal för alla boende när det gäller 
bredband. Avtalet innebär att alla lägenheter 
utöver TV även får tillgång till bredband (100 
Mbit) via multimediauttaget. Ca 60 % av 
hushållen inom föreningen har redan i dag 
egna avtal med Com Hem om bredband. 
 
För de som önskar uppgradering till högre 
hastighet erbjuds detta till ett rabatterat pris. 
Ett gruppavtal som ingår i månadsavgiften 
innebär en ökad attraktivitet för alla 
bostadsrätter inom föreningen.  
 
Com Hem och styrelsen kommer dels att hålla 
informationsmöten för alla intresserade dels 
skicka ut ytterligare information om när 
tjänsten beräknas vara i drift och vad ni ev. 
behöver göra.  

 

 

 
 

 
  

Rudboda Bostadsrättsförening 
Lojovägen 44, 181 47 Lidingö, 072-252 36 49 (fastighetsskötare), 070-765 53 24 (styrelsen) 

info@rudboda-brf.se 

                    www.rudboda-brf.se 

 

Medlemsmöte söndag den 29 april 

 

Alla är varmt välkomna till medlemsmöte söndag den 29 april klockan 15.00 i 
föreningslokalen, Lojovägen 44. 

 
Kaffe med dopp och möjlighet att ställa frågor inför stämman. Passa på att träffa nya 

och gamla bekanta!  

 
 


