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Kort historik

• Start 1963 av Roland Karlsson

• Koncern 2018

• Front RK AB

• Rapid Hyrställningar

• SmartFront AB



Struktur – Entreprenörens organisation
På plats, heltid: 
Magnus Holmgren, SGV Bygg Produktion (UE bygg)

Delar av tid: 
Mats Morell, Front Produktion (Totalentreprenör)

Björn Pettersson, SmartFront Projektering (UE ventilation och bygg)



Bakomliggande: 

Niklas Karlsson VD, 
Front

Stefan Forsberg VD,
SmartFront

Johan Arnesson Arbetschef,
SGV Bygg 

Struktur – Entreprenörens organisation



Renoverings- och investeringsarbeten 
Brf Fogdetorp

• Fasadrenovering

• Balkonger

• Tvättstugor

• Lägenhetsytterdörrar 

• Solcellsinstallation

• Ventilation 

• Entréer



• Ordningsföljd (preliminär): Hus nr 24, 26, 22, 28, 30, 
20, 25, 23, 21

• Tilläggsisolering – Energibesparing

• Fönster- och fönsterdörrsbyte

• Vad krävs av lgh-innehavarna? Tillträde till lgh? 

• Inbrottsskydd vid byte av fönster och fönsterdörrar?

• Annan storlek på fönster än nuvarande? 
Fönsterbrädor – djup, typ?

• Arbeten runt fönster på insidan?

• Ställning runt huset, hur länge?

Fasadrenovering



• Samma ordningsföljd som fasadrenoveringen

• Utbyggnad av balkonger

• Byte av balkongplattor

• Balkonginglasning - Halvglas

• Standard: 1 st eluttag, väggbelysning

• Solskydd/gardiner – information senare

• Hur lång tid är man utan balkong?

• Hur påverkas lgh-innehavaren?

Balkonger



• Ordningsföljd (preliminär): Hus nr 24+26+28, 22+30+20, 25+23+21

• En tvättstuga åt gången, per hus

• Ca 7 veckor per tvättstuga

• Nya klinkergolv

• Nytt kakel på del av väggar

• Målning väggar och tak

• Nya maskiner, presenteras för styrelsen för godkännande inom kort

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

• När utförs bytet?

• Hur lång tid tar det att byta ytterdörr? Måste man vara hemma?

Lägenhetsytterdörrar



• Solpaneler på samtliga tak

• Energiproducerande

• Beräknas vara klart, när?

Solcellsinstallation



• Utbyggnad av fläktrum på hustaken

• FTX-aggregat, fläktstyrd till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning

• Ventilationskanaler på utsida hus, i fasaden

• Ventilationsdon för tilluft

• Ventilationskanaler i lgh?

• Köksfläktar?

• Hur påverkas lgh-innehavare?

Ventilation



• Nya entrépartier i ek

• Skifferbeklädnad på vägg vid entré

• Målning undertak utanför entré

• Polering/slipning av entrégolv

• Målning av väggar och tak

Entréer



Preliminär tidplan Rosenhöjdsvägen 24:



• Augusti/September: Teckna kontrakt och fortsätta detaljprojektering

• Starta med renovering av tvättstugor hus nr 24+26+28

• Fasadrenovering startar med hus nr 24

Vad händer närmast?



• Lokal i garage nyttjas för personal/platskontor – färre byggbodar i området

• Gästparkering vid garage används för material mm under byggtiden – tillfällig ny 
placering av gästparkering.

Arbetsplats, ytor



• Informationsmöten – Sker husvis inför fasadrenovering.

• Månadsinformation – Presenteras på föreningens hemsida. Övergripande information 
om vad som pågår och vad som händer närmast.

• Löpande information – Särskild information som delges samtliga medlemmar via 
föreningens hemsida, Aptustavlor och anslagstavlor.

• Aviseringar – Detaljerad information från respektive arbetsgrupp med uppgifter om tider 
och innebörd för de boende. Aviseringar (i postbox) innehåller kontaktuppgifter till den 
som ansvarar för aviseringen.

• Frågor och svar – Vanliga frågor som berör de flesta besvaras och läggs upp under egen 
flik på föreningens hemsida så att man kan börja med att titta där.

Information



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

• Mindre brådskande frågor – mailas till projektets unika mailadress. Frågor 
som är generella och där svaret är av intresse för flera sammanställs och 
läggs upp på föreningens hemsida. Ex. När kommer ni till hus nummer 26?

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

WSP kommer att vara tillgängliga, fysiskt på plats, ett par timmar per vecka 
för att hjälpa till att förmedla frågor och svar. Information om dagar/tider för 
detta kommer senare.

Frågor under byggtiden



Frågestund


