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Viktig information  

Tidplanen för stambyte och nya hissar läggs om för etapperna efter sommaren, enligt ett 
förslag från projektledningen. Styrelsen tog beslutet med villkoret att föreningens kostnader 
inte ska öka.  

Omläggningen ger mer tid att få godkännande från hyresnämnden som har en längre 
handläggningstid än vad som förutsågs då den tidigare tidplanen blev lagd. Ändringen gör att 
riskerna för produktionsstopp och störningar minskar.  

Projektledningen och entreprenören har lovat att framåt ge klara besked med minst sex 
månaders varsel om eventuella ändringar i tidplanen. Detta för att alla berörda boende ska 
kunna förbereda sin tillvaro under stambytet. Byggmästargruppen återkommer inom kort 
med en mer detaljerad tidplan för alla lägenheter.  

Byggmästargruppen kommer också kalla alla berörda boende till informationsmöten med 
god framförhållning. Det blir snart under våren 2020 för hus 2 och en del av hus 1 och senare 
informationsmöten för resterande lägenheter. Stambyte i Lillåkersvägen 2-16 kommer göras 
klart under våren 2020, enligt tidigare meddelad tidplan. Övriga hus blir enligt följande: 

Hösten 2020: Hus 2 (L38-44) + en del av hus 1 (H26-32) 

Våren 2021: Fortsättning i hus 1 (H26-32) + hus 14 (H20-24) + en del av hus 3 (L46-52) 

Hösten 2021: Fortsättning i hus 3 (L46-52) + hus 4 (H5-9) 

Våren 2022: Hus 5 (H11-15) + hus 6 (H17-21) + hus 7 (H23-27) 

Hösten 2022: Hus 8 (H29-33) 

 

Frågor om stambytet eller värmearbeten? 

Byggmästargruppen (BMG) utför stambytet med nya badrum och nya värmeelement. Kone 
byter ut hissarna. Entreprenörer ska informera berörda boende i god tid inför olika arbeten. 
Då får du veta vad du ska förbereda och hur du kan påverka i din lägenhet, entreprenörens 
kontaktuppgifter och tid och plats för informationsmöten. 

Föreningen har också hjälp av projekt- och byggledare, som håller i planering och 
samordning. De löser det som inte är utklarat redan sedan tidigare. Styrelsen beslutar om 
ramar och principer, men undviker att ta ställning i frågor om enskilda boende eller 
lägenheter. Vänd dig därför i första hand direkt till entreprenörens kontaktperson och i andra 
hand till byggledarna om du har frågor: 

BMG, platschef Conny Tidblom, conny.tidblom@byggmastargruppen.se, 070-220 14 37 

HSB, byggledare Rickard Hansson, rickard.hansson@hsb.se, 010-442 15 38 
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