
Varmt välkomna!
Mötet börjar kl 18.00



Deltagare från Uppsalahem

Kommunikation - Malin
Projektledare - Merima
Projektchef - Jeanette
Ombyggnadssamordnare - Sofia och Peter
Förvaltningschef - Björn
Förvaltare - Andreas



Dagordning

• Mötesordning
• Allmän information

• Åtgärder när vi renoverar

• Medgivande till renovering
• Hyror

• Att bo i lägenheten under tiden vi renoverar
• Information, Mina Sidor och Boendeapp

• Frågestund



• Vi går igenom alla punkter och frågestund på slutet
• Frågor som inkommit i förväg tas upp under den punkt frågan gäller eller 

under frågestunden
• Så här funkar frågestunden:

Skriv din fråga i chatten

Mötesordning
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Skriv din fråga här



Löpande information

Informationsmöte

Inlämning av 
medgivandeblankett Besiktning

Renoveringen pågår 
under (3-4 månader) i 

ditt trapphus. Ca 15 
dagar i din bostad.

Hyran justeras, när 
renoveringen är klar 

Utvärdering och 
kundenkät

Renoveringen steg för steg



Åtgärder på 
Granitvägen
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Granitvägen 12 A och B

Planerad byggstart januari 2021

Tidplan, Preliminär

Granitvägen 10

Planerad byggstart 1/4

Renoveringen på Granitvägen beräknas ta: 2,5 år

Arbetet i fastigheten beräknas ta: 3 månader med 
viss förskjutning på fönster som byts mot våren och 
balkonger och fasader som görs till våren.

Arbetet i din bostad beräknas ta: ca 15 dagar utspritt 
över 3  månader och sen återbesök med fönsterbyte



Åtgärder
Tillgänglighetsanpassning av entréer
Reparation av hiss
Nya postboxar
Nytt låssystem på alla lägenhetsdörrar
Byte av rör för vatten och avlopp i källaren 
samt ny kulvert
Rengöring och reparation av fasaden
Åtgärder av värmesystem, injustering av 
element och byte av termostater

Ny ventilation med återvinning

Byte av el till modern standard

Säkerhetsdörr

Porttelefon

Nya fönster och balkongdörr

Renovering av balkongen och isolering av 
väggen vid balkongen
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Åtgärder
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Genomförande



Medgivande till 
renoveringen
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För att en hyresvärd ska få renovera fastigheten så krävs det att hyresgästerna godkänner 
åtgärderna (JB 12 kap). 

För den enskilda lägenheten krävs ett godkännande av den berörda hyresgästen.

För gemensamma utrymmen behöver en majoritet (över 50 procent) godkänna åtgärderna.

Om någon inte godkänner åtgärderna i lägenheten säger lagstiftningen att hyresvärden har rätt att, 
två månader efter att hyresgästen informerats om åtgärden, ansöka hos Hyresnämnden om att få 
göra åtgärden. 

Ditt godkännande av renoveringen



Åtgärder som 
godkänns av 

dig

Din underskrift
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Hyran höjs när vi 
renoverat
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Hyran och nivåer
Hyresgästföreningen och Uppsalahem har förhandlat 
hyrorna efter renoveringen. 

Hyrorna är i 2020 års nivå och träder i kraft månadsskiftet efter det 
att renoveringen av lägenheten är klar

Hyresgäster som bor kvar får ca 25% hyreshöjning. Den nya hyran 
trappas in stegvis under fem år och det första året efter renoveringen får 
man 50% av hyreshöjningen. Höjningarna fortsätter under fyra år men blir 
lägre för varje år eftersom man närmar sig den nya hyran. År 6 betalar 
man den nya hyran. 



• Hyresgästföreningen och Uppsalahem förhandlar hyran. 
• Likvärdiga lägenheter ska ha likvärdig hyra (Hyreslagen)
• Jämförelse med andra, liknande lägenheter i samma område
• Skillnader beaktas, både positiva och negativa
• Lägre hyra för hyresgäster som bor och vill bo kvar

Hur förhandlas hyran fram?
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Att bo i 
lägenheten 
under tiden vi 
renoverar
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Information, Mina 
sidor och boende 
app
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www.uppsalahem.se

2222

Renoveringar 
& Underhåll

Renovering i din bostad Boendeinflytande
Renovering steg för steg
• Förberedande arbete…
• Renoveringsplan
• Innan renoveringsstart
• Renovering
• Eriksbergsmodellen

Så tar vi hand om våra hus
• Hiss
• Ventilation
• Badrum
• Renovering av el
• Övriga åtgärder:
• Kulvertar
• Belysning

Pågående 
renoveringar
• Blåklinten

•Graniten

• Det här får du 
göra själv
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Genomförande

Renoveringspärmen online
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Appen – Mitt boende
• En ny menyknapp som leder in till webben 

– till sidan som handlar om renoveringen 
av mitt hus/kvarter (den publika sidan som 
syns för alla)

- Knappen dyker bara upp om hyresgästen 
berörs av en renovering

- Appen känner av i vilket område jag bor och 
skickar mig till rätt sida på webben

- Vi behöver bara uppdatera informationen på 
webben så syns det även i appen vilket minskar 
risken för att icke uppdaterad information står 
kvar någonstans

Genomförande



Inför varje skeende 
i renoveringsprocessen 
så skickar vi ut ett nyhetsbrev
till de boende som står inför 
renovering.
75% av våra hyresgäster läser 
brevet vi skickar ut.

Digitalt nyhetsbrev 
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• I appen kommer vi att avisera när något händer och ni får notiser vad som 
händer

• Vi kommer att skicka e-post med jämna mellanrum om vad som händer-
• Vårt nyhetsbrev kommer att skickas ut med jämna mellanrum.

Vi vet att vi har vi hyresgäster som inte är lika digitala som er som är med 
idag. Som te x mobiltelefon, internet inte kan språk kommer att få 
information.

Information om bygget
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• Hitta hjälp på www.uppsalahem.se
• Felanmälan via Mina sidor
• Lämna synpunkter på webben
• Kontakta kundcenter

Vanliga felanmälningar som inte rör själva 
renoveringen
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Frågestund
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Tack för idag!


