
  Kungsängen den 26 april 

  
 Till alla hyresgäster på Fasanstigen 1–44 

 
 
  

Frågor och svar från informationsmöten  
 
 
I detta brev har vi sammanställt de frågor vi fått från er hyresgäster under informationsmötena på 
Teams samt på de fysiska mötena. Vi har svarat på det vi kan och de frågor vi inte kan ge er svar på i 
dag kommer att besvaras längre fram. 

Vi vill också informera er om att vi har ytterligare en ombyggnadssamordnare, Marina Blom som 
tillsammans med Hanna Eriksson kommer att svara på era frågor på telefon och mejl samt uppdatera 
er med information inför och under renoveringen. 

Vid frågor kontakta gärna oss på 08-562 487 99 alternativt på fasanstigen@ubh.se 

 

 
Med vänliga hälsningar 
 
 
AB Upplands-Brohus 
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  Kungsängen 2021-04-26 
 

Frågor och svar gällande renovering av Fasanstigen 
Renoveringen 

När och vart kommer ni att börja renovera? 
Vi kan tyvärr inte svara på när och vart vi kommer att börja i dagsläget. Vi kommer att kunna svara på 
det först när vi vet vilka som kommer att godkänna renoveringen och det vet vi först under hösten. 
Vår förhoppning är att vi kan börja i något av husen under första halvan av 2022.  

Vad är ett hyresgästgodkännande och varför behöver ni det? 
Enlig hyreslagen behöver varje kontraktsinnehavare lämna sitt godkännande för att hyresvärden ska 
kunna göra en omfattande renovering. När alla åtgärder för renoveringen är bestämda och den nya 
hyran är förhandlad kommer en godkännande blankett att skickas hem till alla hyresgäster där 
planerade åtgärder specificeras.  

Vad händer om jag inte lämnar mitt godkännande till renoveringen? 
Om man som hyresgäst väljer att inte lämna sitt godkännande till renoveringen så kan vi vända oss 
till hyresnämnden och be om tillstånd att renovera. Därefter beslutar hyresnämnden om åtgärderna 
är rimliga och får utföras.  

Hur länge kommer Fasanstigen att vara en byggarbetsplats och var kommer själva byggplatsen att 
vara?  
Vi kommer inte vara på hela Fasanstigen samtidigt utan renovera fyra (4) trapphus i taget och själva 
byggarbetsplatsen kommer att vara runt respektive hus som renoveras. Vart entreprenörens 
bodetableringar kommer att stå (byggkojor och förråd) är inte bestämt ännu. Vi beräknar att hela 
Fasanstigen kommer att ta ca 2,5–3 år att renovera. 

Standard på den renoverade lägenheten 

Kommer lägenheterna att få ändrad planlösning?  
I dagsläget har vi inte planerat för det, men det är en bra fråga för samrådsgruppen om det är 
något flera hyresgäster önskar så kan vi se över om möjlighet finns.  

Kommer det att byggas ytterligare en WC i lägenheterna?  
I dagsläget har vi inte planerat för det men även detta kan vara en fråga för samrådsgruppen om 
det är något flera hyresgäster önskar så kan vi se över om möjlighet finns.  

Kommer köken att vara förberedda för full källsortering?  
Det här är också en bra fråga för samrådsgruppen. 

Kommer det att finnas val och tillval för oss hyresgäster?  
Det är också en fråga för samrådsgruppen.  

Kommer det att finnas persienner förinstallerade?  
Vi kommer att återkomma med svar på den här frågan.  
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Hur gör vi med persienner vi köpt själva?  
Vi kommer att återkomma med svar även på denna fråga. 

Hur blir det för oss som har en uthyrningsdel, kan de ändras i funktion (ex ta bort pentry?)  
Även den här frågan är bra för samrådsgruppen beroende på vad ni hyresgäster önskar.  

Kommer man få ett eluttag på balkongen som de har på bottenplan? 
Även denna fråga kommer att vara en samrådsfråga. Här finns möjlighet för samrådsgruppen att dels 
föreslå att alla lägenheter ska ha ett eluttag på balkongen alternativt att det skulle kunna vara ett 
tillval. 

Kommer det bli disk- och tvättmaskin i de renoverade lägenheterna? 
Det finns olika alternativ. Allt ifrån att det blir standard till att det går att göra tillval. Även detta kan 
bli en fråga för samrådsgruppen. 

Innebär renoveringen en standardhöjning? 
Eftersom det inte är helt fastställt vilka åtgärder som ska vidtas kan vi inte svara på vad som kommer 
vara standardhöjande men vissa saker ser vi redan nu. Ett sådant exempel är antalet eluttag i 
lägenheten, som kommer att bli fler då dagens standard säger att man ska ha fler uttag än 60-talets 
standard. 

Kommer vi att få dusch eller badkar efter renoveringen?  
Detta är en bra fråga för samrådsgruppen för att framföra hyresgästers önskemål. 

Kommer det att finnas beslag för att sätta upp gardiner vid återflytt?  
Vi får återkomma med svar på den frågan.  

Ska ni byta fönster och innerdörrar?  
Vi kommer att återkomma med exakt vad som ska göras i samband med hyresgästgodkännandet 
under hösten.  

Hyra och andra kostnader 

Kommer hyran att höjas för de renoverade lägenheterna? 
Ja. Hyran kommer att höjas. Med hur mycket vet vi först när vi förhandlat klart med 
Hyresgästföreningen. Vi kommer inleda förhandlingar med Hyresgästföreningen så snart vi har 
bestämt vilka åtgärder som behöver göras och så snart samrådsgruppen är klara.  

Ska hyresgästerna godkänna renoveringen i förväg, innan man vet vilka åtgärder och vilka hyra det 
blir?  
När det är dags för hyresgästgodkännandet kommer ni att veta vilka åtgärder som ska göras och vad 
den nya hyran blir. Vi vet att hyran är viktig när man ska skriva på hyresgästgodkännandet även om 
det inte är hyran man ger sitt godkännande till. Hyresgästgodkännandet innebär att man ger sitt 
godkännande till åtgärderna och inte hyran.  

Kan man anmäla intresse för lägenhetsbyte när man vet vad den nya hyran blir?  
Ja, ni kan anmäla ert intresse för byte nu men även senare när ni vet vad den nya hyran hamnar på. 
 
Vad ska man betala i hyra i det tillfälliga boendet (modulbostäderna)? 
Exakt vad hyran kommer att vara i de tillfälliga lägenheterna vet vi inte än. Hyran kommer dock inte 
bli högre än vad du har i dag under tiden du bor i det tillfälliga boendet.  

Om man ordnar ett eget boende under renoveringen behöver man väl inte betala någon hyra? 
Nej, då betalar du ingen hyra alls. 
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Vem står för kostnaderna för flytten och för vårt besvär när det gäller flytten? 
Alla kostnader som är förenade med flytten såsom flytt av möbler, eventuell magasinering av möbler, 
flytt av olika abonnemang och så vidare står Upplands-Brohus för. Besväret att flytta är tyvärr något 
man som hyresgäst måste finna sig i då vi som hyresvärd enligt hyresavtalet har rätt att underhålla 
husen. 

Kommer el ingå i hyran efter renoveringen? 
Nej, el kommer inte att ingå i hyran efter renoveringen. Alla kommer att betala sin egen förbrukning 
av el. Detta kommer att ingå som en del av den hyresförhandlingen vi kommer att ha med 
Hyresgästföreningen. 
 
Kommer varmvatten ingå i hyran? 
Nej, varmvattenmätare kommer att installeras och varje hyresgäst kommer att få betala för sin 
förbrukning. 

Om renoveringen drar ut på tiden blir vi kompenserade för det då? 
Nej. Vi kan inte garantera att det tar exakt 14 veckor.  

Det tillfälliga boendet 

Vart kommer boendemodulerna att ställas upp? 
Vart boendemodulerna ska stå är inte bestämt ännu. Vi tittar på olika alternativ. Målet är dock att de 
ska stå så nära Fasanstigen som möjligt i syfte att underlätta för alla hyresgästers vardagliga liv med 
närhet till förskola, skola och så vidare. 

Måste man bo i det tillfälliga boendet eller kan man ordna ett eget boende under renoveringen? 
Man kan självklart ordna ett eget boende under renoveringen. Upplands-Brohus kan då bistå med 
flytt av möbler (inom ett visst geografiskt område) och eventuell magasinering av möbler. 

Kommer det tillfälliga boendet att anpassas efter individens behov? 
Ja, vår målsättning är att vi ska kunna tillgodose så många behov som det bara går. 

Kan man ta med sig sin diskmaskin till det tillfälliga boendet? 
Vi får återkomma med svar på den frågan. 

Kommer det att finnas diskmaskin och tvättmaskin i det tillfälliga boendet?  
Vi får återkomma med svar även på den frågan.  

Kan man bo kvar i modulhuset och inte flytta tillbaka till sin lägenhet? 
Nej, boendemodulerna kommer att ställas upp med ett tillfälligt bygglov och kommer inte stå där 
permanent. Dessutom måste man flytta ut för att göra plats för nästa grupp hyresgäster som 
behöver någonstans att bo under renoveringen. 

Hur många får man bo i det tillfälliga boendet?  
Vi får återkomma med exakt antal då det beror på lägenhetens storlek, men man får inte bo för 
många i samma lägenhet då vi behöver kunna säkerställa tillräcklig ventilation etcetera.  

  



 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Flytt och packning  

Ungefär hur lång tid kommer vi att behöva flytta ut från våra lägenheter? 
Vi räknar med att renoveringen i varje lägenhet kommer att ta cirka 14 veckor, det vill säga nästan 4 
månader. Detta under förutsättning att det inte finns någon vattenskada som måste stå och torka en 
längre tid. 

Ska alla flytta ut samtidigt? 
Nej. Vi kommer att renovera fyra (4) trapphus i taget.  

Om jag skaffar ett eget boende under renoveringen av min lägenhet. Var gör jag då av möblerna? 
Skaffar man ett eget boende under renoveringen så hjälper Upplands-Brohus till med 
magasineringen av möblerna. 

Måste alla möbler flyttas ut ur lägenheten? 
Ja, ingenting får finnas kvar i bostadshusen. De ska vara helt tömda. 

Måste balkonger och uteplatser också tömmas? 
Ja. Allt i och runt bostadshusen måste tas bort. 

Kan man ha kvar saker i förråden som är i trapphusen? 
Nej, allt i hela husen måste tas bort.  

Kan vi ha kvar saker i förråden som står på gårdarna? 
Rent praktiskt bör det inte vara några problem. Upplands-Brohus ska dock undersöka vad som gäller 
försäkringsmässigt. 

Kommer det finnas container att slänga grovsopor i samband med den tillfälliga flytten?  
Ja, det planerar vi för. Vart de kommer att stå får vi återkomma om. 

Behöver man byta folkbokföringsadress eller räcker det med eftersändning? 
Ni kommer inte att behöva byta folkbokföringsadress. Det kommer att räcka med att göra en tillfällig 
eftersändning. 

Kan man få hjälp både med att packa och packa upp? 
Ja. Har man inte möjlighet at packa och packa upp själv kommer vi att hjälpa till med det.  

Kommer ni att erbjuda flyttkartonger?  
Ja, ni kommer att få flyttkartonger i god tid innan flytten om ni packar själva.  

När vi flyttar tillbaka kommer ni att ha byggstädat lägenheterna och putsat fönsterna? 
Lägenheterna kommer att vara städade och fönster putsade när det är dags för återflytt.  

Kan vi ha önskemål om det tillfälliga boendet?  
Ja, vi kommer att skicka ut en blankett till er där ni får fylla i era önskemål och behov i god tid innan 
det är dags för flytt.  

Hur gör vi som har husdjur under flytten till det tillfälliga boendet?  
På blanketten ni får hemskickad inför flytten fyller ni i om ni har husdjur så att vi kan planera ert 
tillfälliga boende efter det.  

Om man bor på bottenvåningen idag kan man kräva att få slippa trappor i det tillfälliga boendet? 
Vi ska självklart ta hänsyn till sådana behov. Ni kommer att få fylla i en blankett med särskilda behov 
och önskemål. 
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Vad händer med disk- och tvättmaskin som man har införskaffat själv? 
Egna disk- och tvättmaskiner måste demonteras (kopplas ur). Det ombesörjer varje hyresgäst. 
Upplands-Brohus kan naturligtvis hjälpa till att ordna detta mot en avgift. Magasineringen av disk- 
och tvättmaskin under renoveringen står Upplands-Brohus för. Inkoppling efter renovering står 
Upplands-Brohus för.  

Om man flyttar permanent från Fasanstigen – gäller den vanliga uppsägningstiden då? 
Om man säger upp sin lägenhet idag så gäller tre (3) månaders uppsägning. När vi närmar oss starten 
för renovering kommer vi att vara mer generösa med uppsägningstiderna. 

Om man vill byta till en annan lägenhet inom Upplands-Brohus bestånd kan man få förtur då? 
Vi ska se över reglerna när det gäller detta. Vi ber att få återkomma så snart det är beslutat. 

Om jag flyttar permanent får jag flytthjälp då?  
Vi får återkomma med svar på den här frågan längre fram.  

Vad händer om man som hyresgäst vägrar flytta ut? 
Om man inte flyttar ut så tolkar vi det som att man inte heller skriver på det så kallade 
hyresgästgodkännandet som ger Upplands-Brohus rätt att renovera lägenheten. Om någon hyresgäst 
inte skriver under det så kommer vi att vända oss till Hyresnämnden. Hyresnämnden kommer då att 
avgöra om de anser att Upplands-Brohus har rätt att utföra de renoveringar som man planerar. Om 
husen är 60 år gamla och en hyresvärd planerar de åtgärder som vi nu gör får man i 99 procent av 
fallen godkänt att renovera. Om man då som hyresgäst inte flyttar ut så begär hyresvärden 
(Upplands-Brohus) handräckning av Kronofogden som ser till hyresgästen flyttar ut. 

Övriga frågor 

Vad gäller för den som har korttidskontrakt? 
Den som har korttidskontrakt kommer att bli uppsagd innan det är dags att renovera och måste då 
flytta. Man har ingen rätt att flytta tillbaka och inte heller att få hjälp med någon flytt.  

I informationen som ni skickat ut står det att renoveringen avser Fasanstigen 2–44? Ska inte 
Fasanstigen 1 renoveras? 
Renoveringen omfattar alla lägenheter på Fasanstigen med undantag för Ljuva Livet som har 
adresserna Fasanstigen 37, 39, 41, 43 och 47.  

Vad gäller beträffande våra parkeringar? 
Parkeringar och garage kommer inte att påverkas.  

Kommer Örn- och Råbystigen också att renoveras under de kommande åren? 
Örn- och Råbystigen är byggda ungefär vid samma tidpunkt och har inte heller renoverats varför de 
också står på tur att renoveras så småningom. Vi räknar med att renoveringen på Fasanstigen 
kommer att pågå under 2022, 2023 och en bit in på 2024. Det är aktuellt först efter det att börja 
renovera på övriga adresser. Inget beslut är dock fattat i dagsläget. 

Hur blir det med våra växter på uteplatsen under renoveringen?  
Vi får återkomma med svar på den här frågan.  

Kommer förråden att finnas kvar i trapphusen? 
Vi får återkomma med svar på den frågan.  

Kan vi ta del av information om renoveringen digitalt? 
Ja, ni kommer att kunna ta del av information om renoveringen via hemsidan och mina sidor.  
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