
Välkommen!
Höstmedlemsmöte, Brf Fogdetorp

Renovering och energiinstallationer



Renoveringsåtgärder som belastar underhållsbudgeten, totalt: 15 miljoner kr

• Byte av lägenhetsytterdörrar

• Option 1: Målning trapphus, cykelrum och barnvagnsrum

• Option 2: Målning övriga dörrar

• Option 3: Renovering tvättstugor (8.750.000 kr)

• Option 4: Polering/slipning entrégolv

Lånebehov för renoveringsprojektet och energiinstallationer, totalt: 250 miljoner kr

• Fasadrenovering

• Byte fönster och fönsterdörrar

• Balkonger + inglasning

• Solcellsinstallation

• FTX Ventilation + utbyggnad fläktrum på taken

• Entréer

Ekonomi



Renoveringsprojektet och energiinstallationerna finansieras av SBAB

• Uppdelat i 9 st lån/skuldebrev

• SBAB har gjort en fastighetsvärdering för att bevilja lån

• Amorteringskrav 1,5%

• Spridning av risk enligt krav från SBAB där lånet fördelas i ungefär tre delar med olika 
bindningstider

• Räntorna påverkas av ränteläge vid tidpunkt för lyft samt val av bindningstid

• SBAB´s handläggare utför kontroller för att säkerställa att lånade medel motsvarar 
utförda arbeten

• Första 2 skuldebreven är lyfta. Bindningstider 3 månader respektive 3 år

• Sparkonto är öppnat med inlåningsränta 0,35% på medel upp till 25 mkr. Tillgång till 
kontot har ordförande och vice ordförande i föreningen

Finansiering



• Föreningen har under lång tid (ca 25 år) verkat utan, eller med mindre 
avgiftsförändringar. 

• En avgiftshöjning om 1,5 till 2 % per år är ett normalt läge för att möta inflation, 
ökande marknadspriser, framtida underhållsbehov mm.

Avgiftshöjningar historiskt, brf Fogdetorp



Avgiftshöjning kommer att ske fr.o.m 1 januari 2019 med 8%

Årsavgift 2018: 638 kr/kvm Årsavgift år 2019: 689 kr/kvm

Exempel 2 rok lägenhet på 64 kvm:

Månadsavgift 2018: 3.403 kr

Månadsavgift 2019: 3.675 kr

Höjning: 272 kr per månad

Exempel 4 rok lägenhet på 109 kvm:

Månadsavgift 2018:  5.795 kr

Månadsavgift 2019:  6.258 kr

Höjning: 463 kr per månad

Avgiftshöjning



• Ekonomimöten 1 gång i månaden, WSP + brf Fogdetorp

• Ekonomiuppföljning av entreprenadkostnaderna utförs av WSP

• Kontroll av entreprenörsfakturor utförs av WSP

• Ekonom från HSB konterar och ekonomiansvarig brf Fogdetorp attesterar

Ekonomistyrning



Projektorganisation



Ordningsföljd (preliminär): 

Hus nr 24, 26, 22, 28, 30, 20, 25, 23, 21

Kallelse till husinformationsmöte innan start rivning av 
befintliga balkonger och fasader – viktigt att delta och 
inhämta information!

Fasadrenovering



• Byte av samtliga fönster och fönsterdörrar 

• Svenska trä/aluminium-fönster

• Persienner är beställda till alla fönster. Monterade mellan 
glasen i kopplade fönster och fönsterdörrar. Monterade på 
insida fönster på fasta fönster.

• Kipp-Dreh vädringsbeslag

• Barnsäkerhetsspärr i handtag

• Fönsterbänkar i mörkgrå natursten (blir djupare)

Fönster och fönsterdörrar



• Samma ordningsföljd som fasadrenoveringen

• Utbyggnad av balkonger

• Byte av balkongplattor

• Balkonginglasning - Halvglas

• Standard: 1 st eluttag, väggbelysning

• Solskydd/gardiner är beställda till samtliga 
balkonger

• Balkongdörrar plomberas utifrån när rivning 
startar

Balkonger



• En tvättstuga renoveras åt gången, per hus

• Ordningsföljd (preliminär): 

Tvättstuga (1/2) hus nr 24, 26, 22, 28, 30, 20, 25, 23, 21 

sedan tvättstuga (2/2) hus nr 24, 26, 22… osv.

• Ca 7 veckor per tvättstuga

• Avstängda tvättstugor går inte att boka i bokningssystemet

• Samtliga tvättstugor beräknas vara klara i slutet av april 2019

• Ny tvättutrustning

• Nya ytskikt

• Avisering i trapphus innan avstängning för renovering

Tvättstugor



Ny tvättutrustning

Tvättmaskiner, Cylinda Torktumlare, Cylinda

Torkskåp, Cylinda

Golvmangel, Cylinda

10 kg, 1200 varv/min



• Nymålat tak – vit kulör

• Nymålade väggar – ljus grå kulör

• 3 skift vita kakelplattor 15x15cm längst ner på väggarna, runt om

• 10 skift vita kakelplattor 15x15cm på väggyta bakom tvättmaskiner

• Nytt klinker på golv – antracitgrå 15x15cm

Nya ytskikt i tvättstugor



• Byte till säkerhetsdörrar

• Ljus ekfanér -bild/illustration på dörren presenteras senare

• Dörrkik (spionöga)

• Mekanisk ringklocka

• Nyckeltub

• Inget brevinkast - tidningshållare monteras vid sidan av dörren

• Bild/illustration på dörr presenteras senare

• Samma låscylinder som idag (och samma nycklar), installerades år 2002 

• Finns ingen huvudnyckel till de låscylindrar som sitter i lägenhetsytterdörrarna idag

• Beslut om eventuellt tillhållarlås tas inom kort

Lägenhetsytterdörrar



Frågor under byggtiden

• Akuta/brådskande frågor – ställs direkt till entreprenörens 
platsorganisation på arbetsplatsen. Ex. vattenläckage

• Mindre brådskande frågor – mailas till projektets unika mailadress: 
fogdetorp@front.se.  Frågor som är generella och där svaret är av intresse 
för flera sammanställs och läggs upp på föreningens hemsida. Ex. kommer 
det att finnas eluttag på balkongen?

• Frågor som gäller aviserade åtgärder  – ställs till den kontaktperson som 
är angiven i aviseringen. Ex: Jag har en katt. Hur gör jag med den?


