Ombyggnation Havamal
- din lägenhet, fastigheten och utemiljön

Din lägenheten - vad renoveras?
•

Hallen målas eller tapetseras. Du kommer få
en valblanketten på posten. Där kan du själv
välja vilken tapet eller färg du vill ha utifrån
vårt sortiment.

Nytt badrum
•

Golvbrunnen flyttas och du får ny
toalett, tvättställ, badrumsskåp,
handdukstork, krokar och badrumsdörr.

•

Bredbandsuttaget flyttas till vardagsrummet.

•

Ny elcentral, jordfelsbrytare och nya jordade
eluttag.

•

Badrummen får nytt klinker som du själv
väljer från vårt sortiment.

•

Nya termostater på elementen. Elementet i
hallen försvinner. Nytt element vid fönster på
södersidan.

•

•

Byte av fönster på södersidan plan 1 – 3.

•

Ventilationen justeras.

Du som bor i 2 - 5 rum och kök kan välja
mellan badkar och dusch. Om du väljer
dusch monteras en duschvägg som är
delvis justerbar och duschdraperi på
resterande del.

•

Porttelefon i hallen för att prata med
besökande vid entréen.

•

•

I köket sätter vi in ny blandare, förbereder
för diskmaskin och drar nya avloppsledningar
och vattenledningar. Helt nytt kök i 1 rum och
kokskåp.

Vi förbereder för tvättmaskin i badrum
A och B. Du som har tvättutrustning
idag behåller den efter renoveringen.
Tvättmaskin kan beställas som tillval.

TM

TM

Ny lägenhetsdörr med nyckeltub.
Nyckeltuben används för att du på
ett tryggt och enkelt sätt ska kunna
släppa in exempelvis en reparatör i
lägenheten utan att du behöver vara
hemma. Du fäster lägenhetsnyckeln
i kedjan som finns i tuben och reparatören kommer åt nyckeln med en
speciell nyckel utifrån och kan även
låsa om sig när reparationen är klar.

Badrumstyp A

Badrumstyp C

Badrumstyp B

Badrumstyp D

Du som bor i 1 rum och kokskåp
får ett nytt, mer funktionellt kök
med spis, ugn och kyl/frys. Här
bredvid ser du det nya köket.

Ny vattenledningar och
avloppsledningar i köket
kan medföra att din
diskmaskin inte passar.
Om du har en diskmaskin
genom LKF byter vi gratis
ut den till en modell som
passar. Har du en egen
diskmaskin ansvarar LKF inte
för att den kan återmonteras.

Efter renoveringen
behöver du kanske
byta kontakten i
din taklampa till
en jordad kontakt.

HLU och tillval
Följande val ingår i ombyggnationen:
•

klinker i badrum

•

dusch eller badkar

•

tapet/färg i hallen

I samband med ombyggnaden av din
lägenhet får du 50 % rabatt på tillval
och tidigarelagd HLU i din lägenhet.
Du kan exempelvis beställa tvättmaskin som tillval. Alla tillval
är standardhöjande och
innebär att en extra
avgift läggs på din hyra.
Information och
blanketter skickas hem
till dig innan vi börjar
bygga i ditt hus.

1 roksp

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

Normalförbrukning
av varmvatten
(kubikmeter/år)

16

28

35

45

52

Hyressänkning i
kronor per lägenhet
och månad

67

117

146

188

217

Vi installerar varmvattenmätare
i alla lägenheter.
Det innebär att du endast kommer betala
för det varmvatten du använder. Det ger dig
möjlighet att påverka både dina kostnader
och miljön. Följ din varmvattenförbrukning
på lkf.se/minasidor
Mätningen görs varje månad och kommer
på din hyresavi två månader senare. Varmvatten kostar cirka 50 kronor per kubikmeter.
Diskmaskin och tvättmaskin är kopplat till
kallvattenledningen och påverkar inte varmvattenförbrukningen.

Din lägenhet - renoveras i cirka 5 veckor
Den totala ombyggnationen i ditt hus beräknas
ta 6 månader. Renoveringen i din lägenhet tar
cirka 25 arbetsdagar (5 veckor). Därefter kan
vi behöva komma in i din lägenhet för att göra
mindre arbeten. Innan ombyggnaden startar
kommer vi tillsammans med Paras Bygg titta på
din lägenhet.
Vecka 1
•
•

Tillfällig skiljevägg monteras i hallen.
Badrummet rivs.

Det kommer att bullra och damma när vi river
badrummet, så det är viktigt att du stänger
fönsterventilerna i intilliggande rum för att
minska dammspridningen.

Vecka 2
•

Nya stammar och avlopp i badrummet.

•

Nytt badrumsfönstret.

Vecka 2-3
•

Ny el

•

Badrummet byggs upp igen.

•

Kakel och klinker sätts.

•

Ny blandare i köket.
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ÅTGÄRDER LÄGENHET
Trappa A vänster
Trappa A mitten
Trappa A höger
Trappa B vänster
Trappa B mitten
Trappa B höger
Trappa C vänster
Trappa C mitten
Trappa C höger

ÅTGÄRDER BYGGNAD

Din lägenhetsdörr kommer att
få ett tillfälligt lås där byggarna
måste dra sina personliga kort
för att komma in i lägenheten.
Byggarna kommer endast att
kunna komma in i din lägenhet
på vardagar 07.00 – 17.00 och
alla besök registreras. Du låser
din dörr som vanligt, men tänk
på att inte låsa ditt 7-tillhållarelås
på vardagarna.

Vecka 4 -5
•

Montering av ny toalettstol, vask, badkar etc.

•

Skiljevägg tass ner.

•

Hallen målas eller tapetseras.

•

Lägenheten städas.

•

Besiktning av renoveringen.

Efter godkänd besiktning kan du använda ditt
nya badrum.

Tänk på att husdjur kan påverkas
av byggandet. Försök att inte lämna
ditt husdjur ensamt i lägenheten.
I många fall är det bättre att
hitta ett tillfälligt boende
för ditt husdjur
under byggtiden.

Kan jag bo kvar i min lägenhet?
Kan jag använda mitt kök?
Du som bor i följande trapphus kan inte
använda vatten eller avlopp i köket medan vi
renoverar i din lägenhet:
•

trappa B i hus 3, 11, 13, 15, 25, 27

•

trappa A+C i hus 5, 7, 9, 17, 19, 21

•

trappa B+C i hus 1, 23

I trapphusen hämtar du vatten och häller ut
spillvatten. Du är välkommen att använda köket i
daglokalen på Vikingavägen 11 E.

Du som bor i 2 rum och kokvrå eller större kan
bo kvar i din lägenhet under byggtiden. Bor
du i 1 rum och kokskåp kommer du få en
evakueringslägenhet då vi gör om både
kök och badrum.

Evakueringslägenhet
Kan du inte bo kvar i din lägenhet under
ombyggnationen ordnar vi en evakueringslägenhet
•

Fyll i ansökningsblanketten
”evakueringslägenhet”, som du
hittar på områdeskontor eller
på lkf.se/havamal

Kan jag använda mitt badrum?

•

Bifoga intyg.

Nej, du kan inte använda ditt badrum när vi renoverar din lägenhet. Det finns toalett- och duschbodar på gården. Ring Dave om du behöver ha en
portabel torrtoalett i din lägenhet, 046-35 86 83.

•

Lämna blanketten och intyget till
områdeskontoret minst två månader
innan arbetet i lägenheten påbörjas.

Daglokal
Om du vill komma bort från byggandet en
stund är du välkommen att vara i daglokalen
på Vikingavägen 11 E. Daglokalen är fullt
möblerad och här finns kyl, frys, kaffekokare,
mikro, tv och internet. Vi städar daglokalen,
men för allas trevnad tar vi tillsammans hand
om den och plockar undan efter oss.
Ring Dave om du vill ha en nyckeltag,
046-35 86 83.

Ditt hus - byggtid cirka 6 månader
Fastigheten

Entré och trapphus

•

Stambyte och nya vattenledningar.

•

•

Renovering av värmesystemet.

Entréerna kläs med kakelplattor med olika
färgtema som varierar genom området.

•

Ny utvändig belysning.

•

Ny entrédörr med dörrautomatik.

•

Tvättning av fasad.

•

•

Byte av takpapp och tilläggsisolering av vind.

Porttelefon för att kunna prata mellan entré
och lägenhet.

•

Nytt tak ovanför balkongerna på plan 3.

•

Trapphusen målas och får nytt klinkergolv.
Nya handledare i ek.

•

Befintlig inglasning på plan 3 byts och resterande renoveras.

•

•

Solceller installeras på samtliga tak.

•

Matkällarförråden tas bort.

Allmänna ytor så som entrédörr, källardörr, cykelrum, tvättstuga och barnvagnsrum kommer
att öppnas med en elektronisk nyckel, en så
kallad tag.

•

•

Nya fjärrvärmeväxlare som minskar värmeförlusterna och bidrar till jämnare temperaturer.

Låsbara postboxar vid entrén, dessa öppnas
med tag.

•

Tidningshållare bredvid lägenhetsdörrarna.

•

Entrétavlan flyttas till trapphus.

•

Belysning i entré, trapphus och källare byts ut
till LED och får rörelsedetektorer, vilket innebär att lampan tänds när du rör dig i trapphusen.

•

Nya barnvagnsförråd i trapphus A och C som
öppnas med tag.

•

Digitalt bokningssystem till tvättstugorna, där
du med hjälp av din tag kan boka tid och komma in i tvättstugan. Tvättstugorna kommer
även att kunna bokas via lkf.se/minasidor.

•

Vi tar bort asbest i rörböjar i källaren samt
fasadskivorna vid fönsterpartiet på södra
sidan. Området som ska saneras kommer spärras av och allt kommer att utföras enligt
arbetsmiljöverkets rutiner.

Du ansvarar för att dina saker i förrådet
skyddas från byggdammet.
Plast hämtar du i bodarna framför
Vikingavägen 3.
Vissa källarförråd kommer behöva
tömmas. Vi informerar dig om du
påverkas av detta.

Utemiljö - klart 2021
Utemiljö
•

Tre underjordiska sophanteringssystem
(UWS).

•

Hårdgjorda ytor renoveras med nya plattytor
framför entré och ny asfalt

•

Mer och bättre belysning.

•

Fler sittplatser

•

Tre låsta cykelförråd och fler öppna
cykelförråd

•

Barnens trädgård med
bärbuskar och fruktträd

Hundrastplats

Saneringsarbete och ny plantering framför
entréer och gavlar.
Barnens trädgård
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Konstverk på fasad

Konstverk på fasad
Mötesplatser med
sittytor i rogivande miljö

Kontakt och projektsida

lkf.se/havamal
På vår projektsida kan du bland annat
•

läsa om projektet

•

följa ombyggnationen via en tidslinje

•

hitta tillvalsblanketter

Information på lägenhetsdörren
På din lägenhetsdörr sätter vi upp all
information som du behöver ha under
ombyggnationen – tidsplan, checklista,
kontaktinformation samt information
om arbete som påverkar dig och din
lägenhet.

Ombyggnationen utförs av:

Vi svarar på dina frågor och finns här för dig under hela ombyggnationen.

Victoria Silfverberg
046 - 35 85 63
ombyggnad@lkf.se

Dave Nordahl
046 - 35 86 83
dave.nordahl@lkf.se

