
 

FAQ 

Kommer renoveringen innebära någon kostnad för mig? 

Föreningen har förhandlat ett standard utförande med totalentreprenören, (TE), som är helt 

kostnadsfri för boenden. Dock tillkommer det en extra kostnad för boenden vid val av tillval, såsom: 

nedsänkt tak med spotlights, diverse inredning och allt annat som är utöver standard utförandet. 

 

Hur går tillvalshantering till och vad är Homerun? 

Varje lägenhetsinnehavare kommer att få inloggningsuppgifter till Homerun – som är en digital 

plattform. Homerun används för tillvalshantering, kommunikation, information och aviseringar. Här 

presenteras vilka val som ingår som standard och vilka som är tillval och vad det skulle innebära i 

utförande samt kostnad. Vi kommunicerar via Homerun’s egna meddelandefunktion. Behöver vi 

informera er om något, ex vatten och/eller el avstängning eller andra viktiga händelser så skickas 

dessa aviseringar ut via Homerun som sms, mail och text i Homerun. Alla val för er lägenhet kommer 

att göras i Homerun under fliken ”butik”. Viktigt är att alla val måste vara fastställda innan butiken 

stänger, butikens öppettider framgår i Homerun och brukar sträcka sig till datum för tillvalsmöte. Det 

är ytterst viktigt att man respekterar deadline för butikens öppettider. Om inte några val har gjorts 

inom avsatt tid så kommer förvalda standardprodukter att väljas.  

 

Kan jag beställa något utöver det sortimentet som finns i Homerun? 

Ja, vill ni ha någon annan produkt än det som erbjuds i Homerun så finns möjligheten att ni själva 

köper in den. Dock måste den först granskas och godkännas av Platschefen.  

Vid val av egen produkt klickar du i ”KUND TILLHANDAHÅLLER EGEN PRODUKT” därefter är det 

obligatoriskt att ni skriver in aktuell produktinfo såsom: Fabrikat, modell, artikelnummer samt 

hyperlänk i kommentarsfältet.  

Kan jag återmontera mina befintliga produkter? 

Vi kan återmontera sparade produkter från era badrum men lämnar ingen produktgaranti på 

återmonterade produkter. Med reservation för ålder och funktionsduglighet. 

Det kan tillkomma en extra kostnad på produkter som man önskar att återmontera och den regleras 

beroende på arbetets svårighetsgrad, moment, utförande mot vilka arbeten som hör till standard 

utförandet.  

Exempel: 

 Återmontering av mått anpassat tvättställ & kommod då standard utförandet omfattar 

enbart tvättställ kan kostnaden komma att bli 2.650:-, (Kostnaden innefattar demontering & 

återmontering samt avgående för standard produkt), informationen skall tas vidare med våra 

montörer samt ritas in i badrumsritningarna.   

 



Vad gäller ifall jag har fått godkänt och ska tillhandahålla eget material? 

Har man valt att köpa in egna inredningar och produkter så måste produkten finnas på plats från och 

med dag 1 efter att produktionen har startat. Om produktionen blir lidande p.g.a. försenade 

leveranser så kan det innebära merkostnader gentemot den boende.  

OBS! Vid val av egen produkt eller återmontering regleras pris/avgående kostnad baserat på 

svårighetsgrad av montering/installation. Beroende på omfattning av tillval, kan tidplanen komma att 

förlängas. 

 

 

 

Vad är det för pris som gäller ifall jag väljer en annan produkt än den som är standard?  

Det som ingår i stambytet är redan upphandlat, skulle man vilja ha en tillvalsprodukt så finns det ett 

bestämt avgående på standard produkten beroende på produktkategori som dras av på kostnaden 

för tillvalet man gör. Dessa avgående är redan reglerade i butiken på dom tillvals produkterna som 

finns i butiken på Homerun. 

T.ex. Väljer man en Tvättställsblandare med en kostnad på 990:- ink arbete då får man ett avgående 

på -375:- Så det slutpriset blir 615:- 

 

Vart kan jag fysiskt se produkterna? 

Vad gäller kakel & klinkers så brukar vi lämna prover eller provtavlor i fastigheten så att man kan se 

och känna på plattorna som erbjuds för projektet. 

Dem leverantörerna som vi handlar mest med är: 

Höganäs: https://www.hoganaskakel.se/  

INR: www.inr.se 

Dahl: www.dahl.se  

Tapwell blandare: www.tapwell.se 

Går att kontakta dem för att se vart produkterna finns fysiskt och kolla på, eller på hemsidorna så 

finns oftast möjligheten och hitta en återförsäljare nära dig. 

 

Varför är det olika m2 priser som framgår på produktkategorierna kakel och klinkers fastän det är 

samma platta? 

Allt utöver standard tillkommer det extra kostnad på baserat på bl.a. storlek, sättning, typ samt 

placering av plattor. 

På klinkers tillkommer det inte någon extra arbetskostnad, därför är priset på samma platta olika i val 

av kakel kontra klinkers. 

 

https://www.hoganaskakel.se/
http://www.inr.se/
http://www.dahl.se/
http://www.tapwell.se/


 

 

Jag vill ha större än 30x30 klinkers plattor? 

Pga. att det blir svårt att konstruera ett fall mot brunn med så stora plattor så sätter vi inte större 

plattor än 30x30 på golv med undantag för att:  

 

o Man väljer Unidrain-golvbrunn som tillval. 

o Man går ner i storlek på plattor i duschutrymmet runt brunnen.  

o Alternativ att diagonalskära plattorna vilket medför extra arbete samt kostnad. 

 

 

Vad gör jag med inredning och material jag vill spara?  

Det viktigt att ni markerar upp sådant material ni önskar spara. De här materialen måste märkas upp 

med texten ”Sparas”, på en tejp bit eller dylikt – som man klistrar fast på den produkten man önskar 

spara. Allt som inte står ”sparas” på kommer att kasseras.  

Vad gör vi på tillvalsmötet? 

Tillvalsmötet är till för er boende och dessa möten kommer att bokas i förtid igenom att vi kontaktar 

lägenhetsinnehavare för att boka in en tid. Under tillvalsmötet som så går vi fysiskt på plats igenom 

era önskemål och frågor och dom val som ni redan har gjort i butiken i Homerun. Därefter 

sammanställer vi era val i ett så kallat bostadsblad där era val samt annan relevant information 

presenteras. Bostadsbladet är underlaget för arbetsordern som våra montörer använder under 

produktionens gång.  

Vad är en försyn? 

Det är när vi fysiskt på plats måttar upp, kollar på uppställningen samt dokumenterar era befintliga 

badrum med bilder. Det är även då vi går igenom vilka utrymmen som måste frigöras samt täckas in.   

Blir det dammigt? 

Svaret är JA. Det blir dammigt i och med ett stambyte. Vi på Stambytesgruppen AB jobbar väldigt 

hårt med att försöka minimera damm spridningen och att hålla rent på arbetsplatsen. Vi täcker in alla 

berörda ytor för att ni ska få en så trevlig resa som möjligt genom stambytet. Efter avslutat arbete i 

lägenheterna kommer Stambytesgruppen AB att stå för en grovstädning.  

Kommer det finnas tillgång till vatten? 

Under stambytet kommer det inte att finnas något vatten eller avlopp som fungerar inne i 

lägenheterna. Vatten och utslagsback finns att tillgå i trapphuset på varje våningsplan. 

Vart kan jag duscha och gå på toaletten? 

Provisorer finns tillgängliga på alla våra stambyten för dem som bor kvar, och dessa provisorier finns i 

form av etableringar i fastigheten som vi plats bygger ifall utrymmet finns. Eller i form av 

hygienvagnar som etableras utanför fastigheten. 



 

 

 

 

Vad och vart behöver jag flytta på mina saker? 

Där vi kommer att arbeta, så behöver alla lösa föremål såsom tavlor, hyllor, inredning bänkar mm att 

flyttas undan. Vi kommer att behöva fri passage så att vi kan arbeta, och vi vill inte heller förstöra era 

saker. I köket under diskbänken så skall alla lådor och skåp tömmas. Tänk även på att väggar som 

angränsar till de rum vi renoverar skall helst hållas fria inredning såsom tavlor, hyllor med lösa 

föremål osv. Det finns alltid en risk att någonting kan skaka sönder eller ramla i golvet när vi håller på 

med grova arbeten i form av bilnings och borrningsarbeten. Skulle vi under arbetena gå igenom 

någon vägg till angränsande rum eller liknande så kommer vi att åtgärda detta.   

Behöver jag låna ut nyckel till min bostad? 

Nej, I samband med att vi sätter igång arbetet så byter vi era låscylindrar till en så kallad byggcylinder 

som ger arbetarna tillgång till lägenheten under arbetets gång samt att vi tillhandahåller 2 nycklar till 

boende. Boende ansvarar för sin ordinarie låscylinder under stambytet som lämnas i respektive 

lägenhet. Vi skickar ut via Homerun och E-post om när vi utför cylinderbytet. Kan man inte närvara 

vid cylinderbytet så är det viktigt att man informerar oss om detta och eventuellt lämnar nyckel till 

en närvarande granne eller styrelsen. Skulle vi mot förmodan inte kunna byta till byggcylinder pga. 

någon orsak så måste vi låna en nyckel mot en nyckelkvittens. Vi byter tillbaka till er ordinarie 

låscylinder efter att eventuella besiktningsanmärkningar är åtgärda och inget mer arbete ska utföras i 

lägenheten. 

Vid borttappad låscylinder debiteras boende 1.100 kr ink moms, nyckel 200 kr/st ink moms. 

 

Jag har redan undertak, måste man byta det? 

Ja, det befintliga undertaket måste rivas för att vi ska kunna bygga upp tätskikt i badrummen och det 

går inte att återställa det gamla undertaket. 

 

Hur meddelar ni el/vatten avstängning?  

Vid eventuella vatten och el avstängningar kommer ni blir informerade i god tid, om inte något 

oförutsett händer och detta aviseras ut till er via Homerun, sms samt e-post. 

Varför är inte mina beställda beslag inte uppsatta? 

Handdukskrokar & toalettpappershållare monteras efter att renoveringen är färdigställd. Du som 

boende markerar ut placeringen, tips: markera med tejp ifall du inte är på plats fysiskt för att visa 

vart du vill ha beslagen monterade. 

 

 



Jag har hamnat på en minus post på min offert, vad innebär det? 

Ifall man väljer att återmontera befintlig inredning av sitt badrum så kan det på ert bostadsblad bli så 

att avgående för produkter summeras ihop till en minus post. Ett standard utförande är upphandlat 

av er förening så några pengar betalas INTE ut till boende utan dessa pengar kan utnyttjas för tillval 

endast. 

 

 

 

Mina synliga rör vattenledningar och inspektionslucka har tidigare haft en placering på nedre kant 

av vägg, varför är genomföringen, rören och inspektionsluckan satta på höjd nu?   

Branschregler uppdateras och ändras kontinuerligt för göra badrumskonstruktioner säkrare, och nya 

reglerna säger att när man renoverar eller bygger badrum idag så ska rör genomföringar i våtzon 

komma ut på en höjd som är minst 2 m från golv och 100 mm från tak i våtzon för att minimera 

vattenstänk på genomföringar i utsatt område. Höjd på inspektionslucka är också reglerat.   

 

Hur säkerställer jag att badrummet byggs enligt mina önskemål? 

Under projekteringstiden ställs ofta mycket frågor och som boende har man en del önskemål kring 

uppbyggnad och produktval. Dessa önskemål kommer till oss i olika format via Word dokument, 

Excel filer, e-post, Homerun osv. Detta är mycket bra och vi får då något att arbeta vidare på men ser 

helst att all typ av kommunikation sker via Homerun där möjligheten till att bifoga dokument finns.  

Viktigt att notera är att bostadsbladet och bygghandlingen (Ritningen) är det enda gällande 

underlaget för er beställning. Tidigare kommunikation eller önskemål är ingen grund för er 

beställning, så alla detaljer ni önskar måste finnas med i dessa handlingar. Dessa kommer att 

presenteras till er för granskning och godkännande och det är viktigt att dessa granskas noggrant. 

Varför har jag fått en faktura på hälften av kostnaden? 

Betalning vid eventuella tillkommande kostnader för ert badrum kommer att delas upp på 2 fakturor. 

Där den första omfattar 50% av det totala beloppet som kommer att skickas när tillval har godkänts. 

Och resterande 50% efter att badrummet är färdigt. Dessa fakturor skickas ut med betalningsvillkor 

på 10 dagars.  

 

 


