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Stambytet på Hagvägen 
- en nödvändig renovering
Under första halvåret 2023 genomför vi ett stambyte i 54 lägenheter på Hagvägen 12-16. Eftersom husen byggdes redan 
1964 börjar vatten- och avloppssystemen, de så kallade stammarna, bli så gamla att det finns stor risk att rören rostar och 
börjar läcka vilket kan leda till vattenskador. Därför byter vi nu rören och passar samtidigt på att göra massor av andra saker 
som förbättrar kvaliteten på lägenheterna och husen inför framtiden. Den här informationsbroschyren upplyser dig om hur 
stambytet kommer att påverka dig som hyresgäst.

Bakgrunden till valda åtgärder
Till grund för de åtgärder vi nu ska genomföra ligger en teknisk inventering. Vid den här typen av omfattande renoveringar 
tittar vi på möjligheten att förbättra tillgänglighet, trygghet och säkerhet samt hur vi kan uppgradera fastigheten och lägen-
heterna till en modernare standard.

Preliminär tidplan
Projektet genomförs på Hagvägen 12-16, enligt den preliminära tidplanen här bredvid. Observera att den här tidplanen 
revideras hela tiden, då oväntade saker kan inträffa som kan påverka byggtiderna. Start sker inte samtidigt på alla lägenhe-
ter på adressen, utan vi börjar trapphusvis och jobbar sedan vidare vartefter varje moment blir klart.



 

Lägenhetsnummer Adress Start Klart
3929, 3930, 3931 Hagvägen 12 A 2023-01-09 2023-02-21
3932, 3933, 3934 Hagvägen 12 A 2023-01-16 2023-02-28
3935, 3936, 3937 Hagvägen 12 A 2023-01-23 2023-03-07
3938,3939, 3940 Hagvägen 12 B 2023-01-30 2023-03-21
3941, 3942, 3943 Hagvägen 12 B 2023-02-06 2023-03-28
3944, 3945, 3946 Hagvägen 12 B 2023-02-13 2023-04-04
3866, 3867, 3868 Hagvägen 14 A 2023-02-20 2023-04-13
3869, 3870, 3871 Hagvägen 14 A 2023-02-27 2023-04-20
3872, 3873, 3874 Hagvägen 14 A 2023-03-06 2023-04-27
3875, 3876, 3877 Hagvägen 14 B 2023-03-13 2023-05-05
3878, 3879, 3880 Hagvägen 14 B 2023-03-20 2023-05-12
3881, 3882, 3883 Hagvägen 14 B 2023-03-27 2023-05-22
3884, 3885, 3886 Hagvägen 16 A

2023-05-22 2023-07-06

3887, 3888, 3889 Hagvägen 16 A
2023-04-12 2023-05-29

3890, 3891, 3892 Hagvägen 16 A
2023-04-19 2023-06-05

3893, 3894, 3895 Hagvägen 16 B
2023-04-26 2023-06-13

3896, 3897, 3898 Hagvägen 16 B
2023-05-04 2023-06-20

3899, 3900, 3901 Hagvägen 16 B
2023-05-11 2023-06-28

Tidplan



Byggtid per lägenhet och kvarboende
Stambytet beräknas ta 6-7 veckor i varje lägenhet. Du bor kvar i lägenheten under byggtiden, om du själv inte hittar en 
egen boendelösning under dessa veckor. Vi rekommenderar alla som har möjlighet att bo hos släkt och vänner under tiden 
arbetet pågår. Vatten och avlopp stängs av vilket gör vardagen krångligare än vanligt, dessutom innebär arbetet att du 
måste utstå en hel del buller och damm. Har du husdjur är det bra om de bor på en lugnare plats under tiden. 

Lånelägenhet - bara i särskilda fall
Bara i särskilda fall erbjuder vi lånelägenhet. Särskilda skäl kan vara nattarbete, funktionshinder, allergier eller liknande. Vi 
förbehåller oss rätten att göra en bedömning från fall till fall, då det endast finns ett begränsat antal lägenheter att tillgå för 
lån. 

Så påverkas du av arbetet



Kök

• Nytt FTX-aggregat med spiskåpa
• Nya vatten- och avloppsledningar
• Ny köksblandare

Badrum

• Nya vatten- och avloppsledningar
• Kakel på väggar och målat tak
• Våtrumsmatta
• Vägghängd toalettstol och nytt tvättställ
• Duschplats med draperistång
• Badrumsskåp med belysning och eluttag
• Elektrisk handdukstork
• Bredare badrumsdörr där det är möjligt
• Förberett för tvättmaskin

WC 

• Målade väggar och tak
• Våtrumsmatta
• Ny dörr, belysning, spegel, toalettstol och tvättställ
• Nytt stänkskydd i kakel vid tvättstället

Övrigt i lägenheten

• Nya fönster
• Tilläggsisolering vägg vid balkong
• Renovering av betongplatta och nya räcken på

balkonger (endast de mindre balkongerna vid
klädkammaren)

• Säkerhetsdörr för trygghet och ljudisolering
• Elcentral med jordfelsbrytare
• Nya termostatventiler på alla element
• Nytt ventilationssystem (FTX) för bättre inomhus

klimat
• Mätare för varmvatten inför IMD (individuell

mätning)
• Tidningshållare utanför dörren

Övrigt i fastigheten 

• Postboxar i trapphuset

Det här får du i renoveringen 



Badrummens förändringar
Badrummen kommer genomgå en rad förändringar. Detta för att vi ska möta kraven på tillgänglighet enligt byggstandard.

HAGVÄGEN 14
Utförandet idag
(finns även spegelvänd)

HAGVÄGEN 14
Utförande efter renovering
(dörren breddas på Hagvägen 12 & 16)



HAGVÄGEN 12 & 16
Utförandet idag
(finns även spegelvänd)

HAGVÄGEN 12 & 16
Utförande efter renovering
(dörren breddas på Hagvägen 12 & 16)



Så här går det till
Inom en månad före byggstart
När det närmar sig start för stambytet i ditt trapphus så finns en hel del saker du behöver vara förberedd på. Vi kallar till ett 
informationsmöte som det är bra om du deltar på. Här berättar vi allt du behöver veta om hur arbetet påverkar dig, samt du 
har möjlighet att ställa frågor till både Hallstahem och vår entreprenör.
Du har också några val att göra. På Blankett 1 ”Dags att göra val i ditt nya badrum”, väljer du kulörer i ditt badrum. Gör du 
inget val, väljer vi åt dig. Det blir vitt kakel med bård som matchar mattan vid toaletten och duschplatsen, se nedan. Vi 
rekommenderar att du tittar på de fysiska proverna som finns i tvättstugan på Hagvägen 16. Blanketten lämnar du till oss, 
antingen i vårt Kundcenter på Parkgatan 2 eller i vår postlåda på gaveln vid Äggsjög 1 A. Du kan också mejla dina val.

1-2 veckor före byggstart
Före arbetet drar igång i din lägenhet kommer vår byggentreprenör Mälarbygg att lämna ut information till dig om lås och 
nycklar, täckning av golv, vilka saker som bör plockas undan i lägenheten och annat som kan vara bra att tänka på. De kommer 
även ta in uppgifter från dig om du önskar skogstoa under byggtiden, eller om du har husdjur som de behöver ta hänsyn till. 
Generellt behöver du under den här perioden förbereda följande.(markerade ytor ska vara framkomliga)

Hallen: Plocka bort möbler, taklampa, tavlor, mattor, kläder och router till internet mm.
Badrum / WC: Töm badrum och WC helt på saker, gäller även lös inredning. Har ni tvättmaskin så monterar Mälarbygg bort och 
tillbaka den veckan efter de klara.
Väggar som angränsar mot badrum/WC: Plocka ner tavlor, prydnadssaker och flytta möbler minst 1,5 m från väggen.
Kök: Töm diskbänksskåpet och överskåpen, plocka undan på bänkar, bord och hyllor mm. Ta bort lösa mattor. 
Håltagning: Utöver arbeten i badrum och kök kommer nya ventilationsrör(med tillhörande håltagning) att utföras i rum som 
angränsar till badrum och kök. Därav rödmarkerat vid ingång till alla rum.

1: Svart

Våtrumsmatta: Megalit BLACK 0601
Kakel: Arquitectos Anthracite Grey, Matt 1714-0670

2: Mellangrå
Våtrumsmatta:Megalit GRAPHITEGREY 0619 
Kakel: Arquitectos Deep Grey, Matt 1714-0669

3: Ljusgrå

Våtrumsmatta: Megalit GREY 0603
Kakel: Arquitectos Lead Grey, Matt 1714-0668



Genom ett samarbete med
Tillfälliga Toan så kan vi erbjuda

följande toa under renoveringstiden:
(Toan byts normalt 1 gång/vecka eller enligt ö.k.. Instruktion på flertalet språk medföljer och information finns

alltid i trappuppgången.  Tillfälliga Toan är miljövänlig och innehåller inga kemiska tillsatser.)

Tillfälliga Toan använder man i 
sin lägenhet. I toan så används 
toaströ som suger åt sig lukt 
och fukt. Den är stabil och tar 
liten plats. 

Tillfälliga Toan kan även kompletteras med en CE-godkänd
toaförhöjning med armstöd. Bra för äldre eller vid de tillfäl-
len man har svårt att sitta.

Viktiga saker att tänka på

• Tillfälliga Toan är endast avsedd för 
latrin, ej diskvatten och liknande.

•  Byte sker 1 gång/vecka om ej annat 
angetts, se anslag i trappuppgång.

• Behövs mer toaströ, ställ fram den 
vita hinken för påfyllning.

•  Toerna ska stå väl synligt i lägenhe-
ten vid byte, endast fulla tunnor med 
lock byts.

• Din tillfälliga toa ska vara förberedd 
med cirka 1 cm toaströ i botten.

• Toan kan kompletteras med ett sä-
kerhetsstöd, vänligen kontakta ansva-
rig platschef.

• Toan får fyllas till max 15 kg.

Så här använder du din tillfälliga toa:

För information eller frågor kontakta:
kontakt@tillfalligatoan.se
www.tillfalligatoan.se
08-756 44 22

Uträtta ditt behov.

Make your needs.

Faites vos besoins.

Hacer saber sus necesidades.

جعل احتياجاتك

Strö över cirka 1dl TT toaströ.

Sprinkle 1dl TT ”toaströ”.

Saupoudrer environ 1dl TT 
”toaströ”.

Espolvoree sobre 1dl TT 
”toaströ”.

”toaströ” تي تي dl رش حوالي

När toan är full, sätt på tillhö-
rande lock. Ta en ny tunna och 
börja om från början.

When the toilet is full, put on 
the lid. Take a new barrel and 
start all over again.

Lors de la toilette est pleine, mis 
sur leur couvercle. Prendre un 
nouveau baril et recommencer.

Cuando el baño está lleno, se 
pusieron sus tapas. Tome una 
barrica nueva y empezar de 
nuevo.

 هو الكامل ، ووضع على الجفن. تتخذ

للبرميل والبدء من جديد عندما المرحاض

KONTAKT Telefon 08-756 44 22 
Mail kontakt@tillfalligatoan.se 
Webb: www.tillfalligatoan.se

Så här använder du din tillfälliga toa:

Under byggtiden (pågår 6-7 veckor)
Nycklar: Tillträde till lägenheten kommer att ske med ett kortstyrt passagesystem som temporärt kommer att monteras på 
insidan av din lägenhetsdörr. Detta kommer inte påverka möjligheten att låsa/låsa upp lägenheten, utan du använder din 
vanliga nyckel. Systemet monteras på din dörr någon dag innan beräknad start av arbetena i din lägenhet.  

Hygien och vatten: Du får en kod från Mälarbygg till den toalett- och duschbod som står på gräsytan vid gaveln på Hagvä-
gen 12 B. Vid behov får du beställa en så kallad ”Tillfälliga Toan” för toalettbehov att nyttja i din lägenhet. Mälarbygg delar 
ut beställningsblankett och sköter hanteringen. Det kommer att finnas ett tappställe för kallvatten och tömning av diskvat-
ten i varje trapphus, på varje våningsplan. 

Tillgång till förråd: Då de avlopps- och vattenrör som ska bytas går genom en del förråd, så behöver vi komma in där. De 
hyresgäster vars förråd berörs meddelas. Lämna plats under rören och ställ dina saker samlade så att de som arbetar lätt 
kan komma fram och arbeta i förrådet. Plasta även in eller ta bort de saker du är extra rädd om.

Tre nya ”Tillfälliga Toan” levereras  
varje måndag. Hyresgästen ställer 
sina använda toaletter i hallen, så tar 
Mälarbygg hand om dem.

Vattenhämtning och tömning av disk-
vatten görs i trapphuset.

Dusch- och toalettboden städas tre 
gånger i veckan - måndag, onsdag och 
fredag. 

Asbestsanering: För kännedom så kommer asbestsanering att genomföras i alla badrum. Vår entreprenör följer gällande 
lagar och säkerhetsföreskrifter vad gäller hantering av asbest, för både din och sin egen säkerhets skull. Asbesttältet kom-
mer att stå uppställt i två-tre dagar.

Buller och damm: Räkna med att det blir en hel del buller och damm i lägenheten, särskilt de första veckorna. Utöver arbeten
i badrum och kök kommer nya ventilationsrör med tillhörande håltagning att utföras i rum som angränsar till badrum och kök

Skyddspapp på golv: Skyddspapp läggs ut på golven enligt en ritning som lämnas ut till dig.

Städning: När byggnationen i lägenheten är klar görs en enkel städning.

Besiktningar: När bygg och städning är klar i lägenheten gör vi en inflyttningsbesiktning. Det innebär att vi kontrollerar 
att det är beboligt i lägenheten och att allt fungerar som det ska. När samtliga lägenheter i huset är klara utför Hallstahem 
och de olika entreprenörerna även en slutbesiktning av alla de arbeten som gjorts under stambytet både i lägenheterna och 
i källaren.

Håltagning till klädkammaren, sovrum och vardagsrum. Viktigt att du noga plastar in dina tillhörigheter - vi täcker endast 
dörröppningar och golv. Plast finns att hämta på kundcenter.



Efter byggtiden
När allt är klart och slutbesiktat i ditt trapphus, utgår en engångsersättning på 500 kr/vecka som arbetet pågått, som tack 
för ditt tålamod. Summan dras på din nästkommande hyra. Bor du i lånelägenhet utgår ingen ersättning. Åtgärderna under 
stambytet höjer lägenhetens standard, vilket innebär en hyreshöjning stegvis under tre år. Hyreshöjningen är förhandlad 
med Hyresgästföreningen. Hyreshöjningarna varierar med storleken på lägenheten. Nedan anges höjningen per månad.

Hyreshöjning 106 m2 83 m2 80 m2 65 m2 61 m2 43 m2 36 m2
År 1 301 kr 246 kr 241 kr 204 kr 196 kr 149 kr 122 kr
År 2 451 kr 370 kr 361 kr 306 kr 294 kr 224 kr 183 kr

År 3 752 kr 616 kr 602 kr 509 kr 490 kr 374 kr 306 kr
Totalt 1 504 kr 1 232 kr 1 203 kr 1 019 kr 980 kr 747 kr 611 kr

Du kommer också få individuell mätning av ditt varmvatten. Idag ingår denna förbrukningen i din hyra. Nu sänks din hyra 
med ett belopp som motsvarar din normalförbrukning och du kommer att få betala för din verkliga varmvattenförbruk-
ning. Individuell mätning inför vi i alla renoveringar och nyproduktioner som ett led i vårt miljöarbete.

Entreprenören täcker golven för att skydda mot skador 
och smuts.

Asbestsanering görs enligt alla säkerhetssföreskrifter.

Det är viktiga att du täcker dina tillhörigheter med skydds-
plast. Skyddsplast bistår vi med vid behov.



Vi jobbar också med stambytet

Projektansvarig, Mälarbygg 
Erik Torstensson
E-post: erik@malarbygg.se
Tel 021-475 82 01

Kontakt vid frågor
Information om t ex tidplaner och annat hittar du på: 
hallstahem.se/stambyte

För frågor kring stambytet är du alltid välkommen att 
kontakta mig. Får du inte svar direkt kan du mejla eller lämna 
ett meddelande, så återkommer jag så snart jag kan.

Lotta Hanssen
Ombyggnadssamordnare 
E-post: lotta.hanssen@hallstahem.se
Tel: 0220-77 40 73

Håkan Jansson
Projektchef, Hallstahem 
Tel 0220-77 40 84



Hallstahem
Parkgatan 2, Box 64

734 22 Hallstahammar
Tel 0220-77 40 00

info@hallstahem.se
hallstahem.se




