
Projekt Dalen 2.0

Information om stamrenovering.

1

2021-11-11
2021-11-25



Kvällens program

Presentationsrunda

Bakgrunden till projektet och målbild

Tidplan

Projektet

Boendeinflytande

Vad händer under projektet?

Frågor



Projektplan Dalen 2.0

Sex huskroppar byggts mellan 1973-1978, 181 lgh, ca 250 hyresgäster.

Fastigheterna är i behov av renovering.

Målbilden: förstärka områdets styrkor ännu mera och samtidigt bibehålla 
kvalitéerna och karaktären med området.

Syfte: genomföra renovering som ger långsiktigt hållbara fastigheter med 
låga behov av skötsel och hög kundnöjdhet. 



Hyresgästföreningens enkät - HGF

Genomförd 2019/2020 
Syfte: undersöka hur nöjda hyresgästerna är i sitt boende. 

40 enkätsvar, medelvärdet för kundnöjdheten är 3 (mellan 1-4), 

Framförda klagomål:
• lukt i badrum som kan vara rör/stammar/ventilation
• bristande städning och doft i trapphus
• utomhusbelysningen på kvällstid
• viss otrygghet i trapphusen.



Tidplan
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2021 2022 2023 2024 2025

Informationsmöte November

Upphandling entreprenör December

Projektering X

Anderstorpsvägen 4 A-B X

Anderstorpsvägen 6 A-B X

Danska vägen 9 A-B X



De största förändringarna.
➢ Nytt kök 
➢ Nytt badrum
➢ Nytt vattenburet värmesystem
➢ IMD EL och Varmvatten
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Andra åtgärder.
▪ Nya avlopps- och tappvattenledningar
▪ Nya elledningar och jordade uttag
▪ Nytt bredbandsnät med uttag i vardagsrum
▪ Ny säkerhetsklassad lägenhetsdörr EI30/40dB
▪ Nya fönster
▪ Postboxar i entrén
▪ Ny ventilation (FTX)
▪ Renovering fasad och balkonger
▪ Avfallshantering
▪ Utemiljö
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IMD, Individuell Mätning Debitering
▪ Efter renovering betalar ni för användning av el och  

varmvatten via hyresavin.
▪ Införande av IMD för el innebär att ert Elnäts- och 

Elhandelsavtal automatiskt upphör i samband med 
stamrenoveringen.

▪ Inga separata elavtal behövs för någon.
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Badrum efter renoveringen
Ny inredning och nya ytskikt.
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Komplett nya kök med spiskåpa och förberett för 
diskmaskin.
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Nya standard för eluttag i tak
De stickproppar som kommer att användas heter DCL.
Ni måste själva byta kontakterna på era lampor.
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Digitalisering
▪ Porttelefon som ringer upp er telefon.

▪ Vi önskar uppdaterade era kontaktuppgifter så att porttelefonen 
ringer upp er på rätt telefonnummer.

▪ Tagg för att komma in i låsta trapphus och källare.
▪ Bokning av tvättstuga via ”Mina sidor” eller med tagg på 

bokningstavla.

12



Överenskommelse med Hyresgästföreningen

Hyran har fastställs till 1 200 kronor per m2 och år i genomsnitt. 
Hyran kommer höjas från och med månaden efter att åtgärderna är 
avslutade i respektive lägenhet.  Detta är en beräknad varmhyra.

Kostnaden för varmvatten och hushållsström kommer att mätas och 
debiteras individuellt. 



Boendeinflytande - HGF

Boendeinflytande under renoveringen

En arbetsgrupp utses, samordnas av Hyresgästföreningen 
– Kim Pedersen kontaktperson



Ersättningslägenhet

Renovering av lägenhet kommer att pågå i 5 veckor, under 
renoveringsperioden måste ni flytta till annat boende.
För boende finns två alternativ:
- Ersättningslägenhet via Gislavedshus
- Ordna eget boende

Ni som har önskat ersättningslägenhet kommer att få information 
om lägenhetens adress mm några veckor innan flytt.
Nycklar till tillfälliga lägenheten överlämnas i samband med flytt.
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Flytta möbler och tömma skåp.

▪ Kök och WC måste tömmas helt
▪ Möbler och saker täcks med plast

De möbler och andra saker som ni vill lämna kvar i lägenheten 
ska samlas ihop i vardagsrum/sovrum och täckas med plast. Vi 
kommer att dela ut material (plast o tejp) så att ni kan täcka era 
saker.

Entreprenören kommer informera er var ni ska placera era 
möbler mm så att de inte är i vägen under renoveringen.
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Påverkan under renoveringen

Sågning och Bilning i betong Primning och
borrning i betong spackling
(Ljud) (Ljud o damm) (Lukt)
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Tillgång till er lägenhet under stamrenoveringen

Entreprenörerna kommer att få nyckel till Er lägenhet.

Under pågående renovering kommer ni inte få tillgång till er 
lägenhet.
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Välfärdsteknologi
Vi arbetar med att utrusta en visningslägenhet på Anderstorpvägen 6A 
med ett urval av modern välfärdsteknik.

Lägenheten utrustas med tekniska lösningar för mätning, styrning, 
identifikation, passage, bevakning. Skapas med bibehållen integritet och 
beslutanderätt för användaren.

Lösningar ska bidra till att hjälpa användaren i sin vardag, skapa trygghet 
för användaren och dess anhöriga samt öka möjligheten för ett 
kvarboende i sin bostad.



Mötesplats på Dalen

Under vissa perioder och tider kommer vi att finnas på plats 
på Dalen för att tex svara på frågor, hantera nycklar.

Mötesplats och tider kommer att anslås i trapphusen.
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Frågor om stamrenoveringen

Om ni har några frågor eller vill ha ytterligare information om 
stamrenoveringen var god kontakta:

• Thorbjörn Johansson, Boendeutvecklare

Tel. 0371-56 67 00, telefontid vardagar kl 12:30-13:30

Information kommer att publiceras löpande på vår hemsida
www.gislavedshus.se under fliken ”Vi bygger och renoverar”
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http://www.gislavedshus.se/

