
 
 

 

  

 
MINNESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 1 
 
Samrådsmöte 1  
 
Datum: 2021-05-18 
 
Tid: 18:00- 20:00 
 
Plats: Råbystigen 38  
 
 
Deltagare:  
 
Från Upplands-Brohus  
Marina Blom, Ombyggnadssamordnare  
Hanna Eriksson, Ombyggnadssamordnare  
 
 
Från Hyresgästföreningen,  
Bengt Johansson, ordförande hyresgästföreningen Upplands-Bro  
 
Samrådsrepresentanter, hyresgäster från Fasanstigen  
Alfred Simba, Fasanstigen 44 
Tedros Afework, Fasanstigen 31 
Helena Juntunen, Fasanstigen 29 
Kristina Steen, Fasanstigen 9 
Ronja Lindstedt, Fasanstigen 36 
 
 
 
Dagordning  
 

1. Presentation av deltagare på mötet  
Samtliga mötesdeltagare presenterade sig.  

                
2. Agenda samrådsprocess  

Vi pratade om vad en samrådsprocess är och varför man vill ha en samrådsgrupp inför 
ett renoveringsprojekt samt vad som förväntas av gruppen. Samrådsgruppen hade som 
förslag att dela upp kommunikationen med hyresgästerna husvis på olika 
representanter i gruppen. Vilka samrådsrepresentanter som ansvarar för vilket hus får 
ni information om i brevlådan. Vi diskuterade även möjligheten av tag till portar, 
telefonnummer och mejladresser. Vi pratade också om hur vi ska nå ut och ta med oss 
information till och från alla hyresgäster inför och efter våra möten. Frågan om vad som 
händer om en samrådsmedlem flyttar eller inte kan vara med längre togs upp och i 
sådana fall får vi se över om vi väljer in någon ny eller behåller gruppen som den är.  
 
 
 



 
 

 

  

3. Presentation av projektet  
Vi berättade i stora drag om vad vi hittills vet att vi behöver göra i husen, samma 
information som gavs vid informationsträffarna. Vi pratade om att el och vatten inte 
kommer att ingå i hyran efter renoveringen och diskuterade en eventuell möjlighet av 
gemensam elleverantör för att få så bra pris som möjligt. Vi kommer att titta på det och 
återkommer i frågan ifall att det skulle vara en möjlighet. Vi diskuterade även 
försäkringsmöjligheter i samband med den tillfälliga flytten. Att Upplands-Brohus och 
alla hyresgäster behöver se över sin/sina försäkringar innan flytten. Vi diskuterade 
även ohyra i samband med den tillfälliga flytten och att vi behöver ha en plan för att 
hantera det. Vi pratade också om att vi behöver säkerställa att vi når alla hyresgäster 
och vikten av att alla hyresgäster förstår vad som kommuniceras.  
 
 

4. Vad finns möjlighet att påverka  
Vi diskuterade vad det egentligen finns möjlighet att påverka i renoveringen. Vi pratade 
om möjligheten av eventuella val exempelvis av planlösning, material etcetera. Vi 
kommer att ta emot alla önskemål för att sedan utreda vad och vilka önskemål vi 
eventuellt kan tillgodose. Vi pratade också om att eventuellt skicka ut underlag till 
hyresgäster om vad som önskas ändras på samt bevaras i lägenheterna? Vi återkommer 
i den frågan. Frågor om vad som händer med förråd, klädkammare, badkar etcetera togs 
upp och diskuterades. Vi kommer att återkomma även i denna fråga längre fram i 
processen.  
 
 

5. Ritningar och planlösningar  
Vi delade ut ritningar på befintliga samt tänkta planlösningar av de lägenhetstyper som 
finns på Fasanstigen, från 1 ROK- 5 ROK. Samrådsrepresentanterna fick ta med sig 
ritningarna hem för att kunna komma med eventuella förbättringsförslag. Ritningarna 
kommer att finnas tillgängliga för alla hyresgäster som är intresserade av att tycka till. 
Mer information om vart ni kan se ritningarna av planlösningarna kommer. 
 
 
 
 

              Anteckningar har förts av Marina Blom och Hanna Eriksson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


