
Nyhetsbrevet Körsbärs-skalet

Nyhetsbrev från styrelsen gällande den kommande renoveringen av tak, 
fasader och fönster - Nr 1 mars 2018
Arbetet med att söka bygglov och projektering för att renovera Brf Körsbärets klimatskal har pågått 
för fullt under hela föregående år. 

Arbetena omfattar bl.a. nytt tak, plåtarbeten, ny isolering 
av vindar samt terrasser. Vidare kommer fasaderna att 
renoveras, tegelfogar bytas ut där det är nödvändigt. Nya 
fönster och balkongdörrar med tillhörande plåtarbeten 
kommer att monteras.

Under januari månad har förfrågningsunderlag för att ta in 
offerter skickats ut till ett antal utvalda entreprenörer.

Vi har nu fått in anbuden och en första prisindikation och 
ser då att kostnaderna för projektet överskrids med ca 50 % i förhållande till vår uppskattade budget. 
En överhettad marknad är en mycket trolig förklaring och vilket i sig inte var oväntat. Anbuden skall 
nu utvärderas och därefter får styrelsen ta ställning till hur vi går vidare.

Det som styrelsen ser som den viktigaste åtgärden i projektet är att åtgärda tak och terrasser. Därför 
kan arbetena behöva uppdelas i etapper varav ovanstående åtgärd kan vara den första etappen.

Så fort denna analys har genomförts kommer styrelsen att bjuda in alla medlemmar till 
informationsmöte om hur arbetet skall gå till och för att svara på frågor. Denna information beräknas 
ske någon gång under maj månad 2018. Information kommer också att fortlöpande läggas ut på 
hemsidan samt via informationsbladet ”Körsbärs-skalet”.

Den information som presenteras nedan är det styrelsen planerat för projektet i stort, men i vilken 
omfattning och när i tiden exakt är fortfarande oklart. Vi vill ändå redan nu informera om ett antal 
punkter som kommer att beröra alla boende.

Tidplan

Arbetena som är beräknade att ta ca 3 år börjar i Hus A på Nilssonsberg 12 (preliminärt 2018 – 2019), 
Hus B (preliminärt 2019 – 2020) och avslutas i Hus C Nilssonsberg 2 (preliminärt 2020 – 2021).

Fönsterbyte

Vädringsluckor kommer att behållas inåt gårdarna lika tidigare utförande. Inga vädringsluckor 
kommer att finnas utåt gatorna. Fönster kommer att bli av liknande typ som finns idag, sidohängda och 
delningsbara fönster (2 + 1 glas med plats för invändiga persienner eller liknande). Vissa befintliga 
fönsterindelningar (ett stort och ett litet) kommer att förändras till mer jämnstora fönster. 
Tilluftsventiler (typ ljuddämpade spaltventiler med möjlighet med filter) kommer att monteras in 
ovanför de flesta fönster.



Balkonger

Balkongerna kommer att förses med nya balkongfronter, 
se bilden. Finns ”spårad planskiva” som fasadmaterial inne 
på balkongerna kommer även denna skiva att bytas ut till 
samma material som balkongfronten. Balkonggolv och tak 
kommer att målas. 

Plåt

All plåt på tak, fasader, krönplåt, och stuprör kommer att 
bytas ut. Tak kommer att förstärkas med balkar och förses 
med ny isolering på vind. Även ventilationskanalerna på 
vind kommer vid behov att isoleras om, för att säkerställa brandskyddet.

Solceller

I samband med föreningens energi- och miljöarbete kommer alla tak att förses med solceller för att 
producera elektricitet till föreningen.

Tegelfasader

Trasiga tegelstenar och tegelfogar kommer att bytas ut och fasaderna kommer att ”hydrofoberas” dvs. 
målas med vattenavstötande skikt, på samma sätt som fasaden redan har. 

Takaltaner utåt gata, plan 10

Här kommer tätskiktet som ligger under isolering, sand och de danska sjöstensplattorna att bytas ut.

Viktigt!!

För de arbeten som omfattar takterrasserna och balkongerna kommer allt material och byggnationer 
behöva tas bort så att entreprenörerna kan utföra sitt arbete.

Det åligger därför den boende att tömma takterrasser och balkongen på allt material (typ trall, 
blomlådor, markiser, inglasningar etc.) så att entreprenören kan utföra sitt arbete

Föreningen kan mot ersättning medverka till demontering av ovanstående.

När det gäller de fönster som har persienner eller liknande kommer dessa att försvinna i och med att 
fönster och balkongdörrar demonteras.

Även här kommer föreningen att medverka till och handla upp leverantör som kan montera nya 
persienner som den boende själv får beställa och bekosta.
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