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Plats: Råbystigen 38  
 
 
Deltagare:  
 
Från Upplands-Brohus 
Marina Blom, Ombyggnadssamordnare 
Hanna Eriksson, Ombyggnadssamordnare 
Elias Lindqvist Byggprojektledare 
 
 
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.Besök av blivande visningslägenhet på Örnstigen 17 samt lägenhet på Fasanstigen 16 
Samrådsgruppen fick möjlighet att se en representativ lägenhet för Fasanstigen samt en 
lägenhet där allt är utrivet, för att på så sätt få en större förståelse för hur det ser ut bakom 
väggar etcetera. Det ställdes många bra frågor som vi tar med oss till byggprocessen. 
 
2. Byggprojektledare Elias Lindqvist på besök 
Efter besöken i lägenheterna fick samrådsgruppen möjlighet att ställa frågor till Elias.  
Planlösningar, materialval, förvaringsmöjligheter och tillval diskuterades.  
Synpunkter angående val och tillval var om det kommer att finnas möjlighet att välja/välja 
bort olika saker vid renoveringen. Kommer man exempelvis kunna välja på badkar eller 
dusch? Kakel eller våtrumsmatta? Kan val av planlösning vid klädkammare var möjligt?  
 
Utöver det så pratade vi även om möjligheten att ha el på balkongerna/uteplatserna samt 
möjligheten till inglasad balkong? Om det går att göra ett extra sovrum eller toalett i en 
lägenhet om man som hyresgäst önskar det? Bättre belysning i kök och badrum.  
 
Vi pratade även om att akustiken i lägenheten kommer att förbättras då många hyresgäster 
tycker det är lyhört. Eftersom individuell elmätning och vattenmätning är tänkt att införas 
var det många frågor kring det. Önskemål om att Upplands-Brohus gör en gemensam 
upphandling för elavtal för alla hyresgäster delades.  
 
3.Planritningar/önskemål 
Samrådsgruppen fick vid föregående möte med sig befintliga och tänkta planlösningar på 
Fasanstigens olika lägenhetstyper, från 1ROK-5ROK. Samrådsrepresentanterna samlar in 
eventuella förbättringsförslag från er hyresgäster. Planritningar finns även tillgängliga hos 
hyresgästföreningen så att alla hyresgäster som är intresserade av att tycka till kan få ta del 
av dem. Hyresgästföreningen har även satt upp planritningarna i fönstren vid deras lokal ifall 
att man vill gå dit och titta på dem.  
 
4.Frågor att ta med sig till nästa möte 
Samrådsgruppen har fått till uppgift att med hjälp av hyresgästföreningen dela ut några 
frågor till hyresgästerna om vad man skulle vara intresserad av att bevara samt byta ut i 
lägenheterna? Vad man skulle vilja ha för val respektive tillval i lägenheterna? Dessa frågor är 
till för att vi ska få en uppfattning om vad som är viktigast för er hyresgäster i den här 
processen.  
 
 
Anteckningarna har förts av Marina Blom och Hanna Eriksson 

 
 
 
 
 
 
 
 


