
ÅRETS BÄSTA 
RENOVERINGSPROJEKT

Tävlingsbidrag:

KARLSTADS BOSTADS AB KBAB.SE



.



1. RENOVERINGSPROJEKTETS NAMN

Rud etapp 1–4

2. BYGGHERRENS NAMN OCH UPPGIFTER OM KONTAKTPERSON
Företagsnamn: 
Karlstads Bostads AB

Kontaktperson: 
Namn: Rolf Aleskog
Telefon: 054-540 74 81
E-post: rolf.aleskog@kbab.se

Projektet omfattar 622 lägenheter i stadsdelen Rud i Karlstad. 
Husen är byggda på 70-talet och många av dem har fått en våning påbyggd i efterhand.



3. KORTFATTAD BESKRIVNING AV PROJEKTETS FOKUS OCH OMFATTNING

* Tillgänglighetsanpassa samtliga av de befintliga lägenheterna från 1970-talet

 SKAL BALKONG FÖNSTER VÅTRUM KÖK ANNAT

  X X X X X*



4. BESKRIVNING AV PROJEKTETS UTFÖRANDE

PLANERING
Projektet Rud etapp 1–4 ingick i en strategisk 
partneringupphandling 2005 där renoveringssprojekt 
avropats som optioner. Projekten har avlöst varan-
dra och organisationen har kunnat vara intakt vilket 
gjort att förbättringar kunnat bära frukt till prisvärda 
lösningar.

Planeringen av Rud startade 2009, ungefär ett år 
innan planerad renoveringsstart, med utskick av 
frågor gällande hur de boende upplever sin lägen-
het, rumsbildning, möblerbarhet, kök och badrums 
utformning, tillgänglighet, ljud och värmekomfort 
samt installationers standard.

Efter att inkomna svar analyserats involverades upp-
handlad partneringentreprenör och dennes partne-
ringinstallatörer. Tillsammans med KBAB:s personal 
inom bygg och installation samt bovärdsteamet på 
Rud påbörjades en gemensam inventering i 80 av de 
622 lägenheterna.

En lägenhet ställdes av för att utföra nödvändiga 
åtgärder och bedömningar, till exempel öppna väggar 
för att kunna bedöma status/livslängd på inbyggda 
installationer. Provmontage utfördes i form av 
dörrbreddning, montage av köksluckor på befint-
liga stommar, lådfacksinredning samt badrummets 
utformning avseende tillgänglighet.

Samtidigt påbörjades projektering och kalkylarbete. 
Kalkyler utformades inledningsvis på en grov nivå för 
att löpande, efterhand som kunskapen ökade, trattas 
ner till en mer detaljerad prognos. Åtgärdsprogram 
och kalkyler redovisades totalt för hela projektet och 
etappvis. Produktionskostnaden per lägenhet är cirka 
500 000 kr inkl. moms.

Generella basrenoveringsåtgärder tog sin form: 
• Stambyte förutom på påbyggda våningar.
• Kök: byte av luckor och lådinredning.
• Bad: omdisponering av badrummet för ökad till-

gänglighet samt nya ytskikt i form av homogen 
golvplastmatta samt väggplastmatta.

• Tillgänglighetsanpassning: dörrar till bad, kök, 
sovrum och balkong breddades.

• Värmeinjustering och ventilationsinjustering efter 
att ha skapat nya friskluftsintag.

• Energibesparing infördes via kvarterscentrala från-
luftvärmepumpar. I lägenheterna monterades enkla 
temperaturgivare bakom strömbrytare i vardags-
rum.

• Utbyte av alla elinstallationer, ny elcentral med 
plats för bredbandsrouter.

• Införande av individuell mätning av kall- och 
varmvatten via Elvacos insamlingssystem.

Lägenheterna kundanpassades för att behålla ett blan-
dat boende där många kan bo kvar. Det var då viktigt 
med en tillräckligt bra basnivå. Hyresgästerna har 
kunnat göra basval i kök och badrum utan tilläggs-
kostnad. Därutöver har de erbjudits tillval som:
• Kaklade väggar i badrum, 75–95 kr/mån.
• Duschvägg, 30 kr/mån.
• Fönsterbänkar i marmor, 6 kr/st/mån.
• Kapphylla i två modeller, 6–10 kr/mån.
• Balkonginglasning, 250–350 kr/mån.

Tillvalskostnaden läggs till bashyran och följer lägen-
heten. Efter renoveringen kan alltså samma lägen-
hetstyp i samma trapphus ha olika hyror och stan-
dard. Härutöver kan kunder som så önskar beställa 
ordinarie plusval för byte av tapeter och golv vilket 
bara läggs på hyran i fem år. De som valt plusval får 
göra det direkt efter att renoveringen är klar i lägen-
heten. Den som vill kan med andra ord få en lägenhet 
som ser helt ny ut.

Hyresnivå innan renoveringen: cirka 800 kr/m2

Hyresökning för basåtgärder: 5 %
Hyresökning för tillval: i snitt cirka 2 %



GENOMFÖRANDE
Projektet har pågått sedan 2010 och varit indelat i 
fyra etapper:

Etapp Antal lägenheter År

Etapp 1 80 st 2010

Etapp 2 162 st 2011–2012

Etapp 3 184 st 2012–2014

Etapp 4 154 st 2014–2015

Var och en av de fyra etapperna inleddes med utskick 
av skriftlig information till de boende. I utskicket 
medföljde en inbjudan till muntlig information som 
hölls två veckor senare. Vid dessa möten protokoll-
fördes alla frågor och svar som sedan delgavs samtliga 
boende. Boende i påbyggt våningsplan, som har bott 
kvar under renoveringen, fick ett särskilt informa-
tionsmaterial och även de en inbjudan till muntlig 
information.

Informationsfoldern har innehållit planerade åtgär-
der, tider för ut- och inflyttning, evakueringsboende, 
störningsersättning samt tidplan. Evakueringen till 
bostadsmoduler har i de flesta fall varat i 5–6 veckor. 
Hyran för att bo där har varit 750 kr/mån för 1 rok 
och 1 000 kr/mån för 2 rok. Störningsersättning finns 
med olika procenttal för olika veckor, både före och 
efter evakueringen. Påbyggd våning som ej renoveras 
har också fått störningsersättning.

Inför renoveringsstarten iordningställdes en visnings-
lägenhet där boende kunde se alla basval och tillval.

I bovärdsteamet på Rud utsågs en ombyggnadsvärd 
och en vikarie togs in för dennes ordinarie bovärds-
uppgifter. På så sätt har vi kunnat behålla kundan-
svaret inom bovärdsteamet även under renoveringen. 
Ombyggnadsvärden har ombesörjt insamling av 
beställningslistor och evakuering till modul eller, i 
vissa fall, ersättningslägenhet.

De allra flesta hyresgäster har i enkät-
undersökningar svarat att boendet i 
den tillfälliga modulen har fungerat bra.



5. FAKTORER SOM HAR GJORT PROJEKTET FRAMGÅNGSRIKT

• Entreprenadformen strategisk partnering, där vi 
dragit nytta av samlad kunskap och erfarenhet ut 
på hantverkarnivå som bidragit till bra och prisvär-
da lösningar. Det är ett öppet och ärligt samarbete 
med projektets bästa i fokus.

• God framförhållning i planering, inventering pro-
jektering och genomförande där berörda entrepre-
nörer är med genom alla skeden.

• Upprepningseffekter och förbättringslistor genom 
att det är många likadana hus och fler renove-
ringsprojekt gjorts av samma organisation innan 
Rudsprojektet.

• Beställarkompetens finns inom alla entreprenad-
områden och projektledningen sköts av KBAB.



• Problem: Avlopp i påbyggt våningsplan ska vara i 
drift under renoveringen.

 Lösning: Detta har vi löst med ”avloppskvarnar” 
som inkopplades på separat spillvattenledning i 
källarna via temporära stigare i trapphusen. Efter 
strömavbrott i inledningen försågs anläggningen 
med vidaresänt larm.

6. KNIVIGA SITUATIONER SOM LÖSTS PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT

• Problem: På området fanns fyrtio lägenheter av 
typen två rum och kokvrå med en storlek på 49,5 
m². Dessa har historiskt sett varit svåra att hyra ut. 

 Lösning: Under renoveringen byggdes de om till 
1,5 rum med kök och försågs med balkong, vilket 
har varit mycket uppskattat. Hyreshöjningen är ca 
1 000 kr/mån. En befintlig hyresgäst som återflyt-
tat har fått en hyresrabatt på 500 kronor per månad 
det första året.

 

Före renoveringen: 2 RoKV

Efter renoveringen: 1,5 RoK med balkong



• Låt det mesta av bohaget vara kvar i lägenheten, på 
anvisad plats, när hyresgästen flyttar till den tillfäl-
liga bostadsmodulen. Förse boende med plast och 
tejp för täckning.

 Vinst: Ingen kostnad för magasinering. Saker för-
svinner inte och förstörs inte på vägen.

• Utrusta bostadsmoduler, förutom med sängar och 
köksmöbler, även med soffa, bord, fåtölj, bredband 
och platt-tv på vägg.

 Vinst: Ingen transportkostnad till och från bostads-
modul. Transportskada på egen tv obefintlig.

• Prioritera installation av värmeåtervinning.

 Vinst: Snabb driftsättning och energibesparing 
som kommer driftkostnaderna till del under för-
valtningsskedet.

7. ERFARENHETER SOM KAN KOMMA TILL NYTTA I FRAMTIDA PROJEKT

• Anordna tidigt boendemöten och skicka ut infor-
mation och enkät.

 Vinst: Boende känner trygghet över vad som ska 
ske och vad det kommer att kosta, samtidigt som 
projektets personal får snabb respons.

• Använd basval, tillval och plusval.

 Vinst: Den generella hyresökningen blir låg. Hy-
resgästen kan påverka sin hyra. Det har till exem-
pel visat sig att endast 33 % i respektive etapp har 
valt kakel i badrum till förmån för en lägre hyra. 
Administrationen är klart hanterbar även om det är 
många val.

• Använd partnering som entreprenadform.

 Vinst: Tidigt deltagande i planering och projek-
tering. Tidiga kalkyler som kan värderas och ge 
projektet ny information där förändringar av pro-
jektets innehåll inte fördyrar för beställaren.

Boende upmanas att ha kvar stora delar av sitt bohag på 
anvisad plats i lägenheten. Det sparar både arbete och pengar.



• Hög upprepningseffekt som minskar ställtider.

• Basval, tillval och plusval minskar entreprenadsumman för KBAB.

• Större volym ger bättre inköpspriser.

•  Betydligt lägre kostnad per lägenhet jämfört med tidigare projekt.

8. KOSTNADSMÄSSIG SKILLNAD FRÅN LIKNANDE PROJEKT INOM KBAB



DIN LÄGENHETSMÄRKNING

Namn: 

Lgh.nr:   Lgh.typ: 

Din spis är: år   Väggmatta: år

Sista dag för inlämnande: 

DAGS ATT 
RENOVERA!
Läs om vad vi kommer att  
göra i din lägenhet och vad  
du själv kan göra för att få  
ditt hem mer personligt!



RENOVERING

SOM DU VILL  

HA DET!
Renoveringen på Rud fortsätter! För att  

du ska få ditt hem precis som du vill ha 

det, får du möjlighet att själv göra olika  

val kring renoveringen.

Alla lägenheter i området får en grundläggande basrenovering. Du kan sätta din 

egen prägel på lägenheten genom att själv styra vissa val inom basut budet. De  

här valen ingår i den planerade hyreshöjningen som du fått separat information om.

Vill du göra din lägenhet ännu mer påkostad och personlig? I samband med 

basrenoveringen får du extra valmöjligheter i form av tillval och plusval.  

Kostnaden för tillval läggs på din grundhyra som sedan följer med lägenheten 

framöver. Plusval läggs också på hyran men ska betalas av under en femårsperiod.

Läs mer om basutbud, tillval och plusval i den här broschyren. Sedan  bestämmer 

du själv hur personlig du vill göra din lägenhet! Dina val gör du på den bifogade 

beställningslistan där du också kan summera kostnaderna.



RENOVERING

SOM DU VILL  

HA DET!
 SÅ HÄR GÖR DU:

 Läs om valmöjligheterna i broschyren.

 Gör dina val inom följande områden: 
• Basutbud 
• Tillval (om du vill) 
• Plusval (om du vill)

 Du kan lämna din beställning till ombyggnadvärden  
i visningslägenheten på Horsensgatan 184, två tr,  
eller på platskontoret, Mossgatan 253.  
Du kan även posta i bifogat svarskuvert till:  
KBAB, Box 1505, 651 21 KARLSTAD

1

2

3

INNEHÅLL

BASUTBUD Renovering som kommer att ske i alla lägenheter    4

BASVAL Valen som du ska göra inom basutbudet    8

TILLVAL Sådant som du kan välja till utöver basutbudet    11

PLUSVAL  Ytterligare tillval som du kan göra i samband med renoveringen    14  
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Basutbud – standard för alla
Här kan du läsa om vilka grundläggande renoveringsåtgärder vi kommer att göra i din lägenhet 
och i övriga fastigheten. De här åtgärderna är samma för alla lägenheter på Rud och är det 
som vi kallar för basutbud. Dessa åtgärder ingår i den hyreshöjning för renoveringen som du 
fått separat information om. Framför allt är det kök och badrum som ska fräschas upp, men 
en del renoveringar kommer att ske i vissa andra rum. 

KÖK
GOLV: Ingen åtgärd.

VÄGG: Ingen åtgärd.

TAK: Ingen åtgärd.

ÖVRIGT: • Målning av köksstommarnas fronter samt övriga synliga ytor utförs.
• Nya köksluckor i laminat med dolda gångjärn samt nya lådfacksinreden med   
 kullagrade lådor. Du har möjlighet att välja på luckor och lådor i björk, ek eller vitt.
• Nya handtag till köksluckorna monteras. Här finns tre olika varianter att välja på.
• Nya bänkskivor av laminat monteras. Vi har kombinerat köksluckor och bänkskivor, till 
exempel trämönstrad lucka med bänkskivan ”virrvarr” i ljusgrått eller antracit, och bänkskiva 
i ek till den vita luckan. Du har givetvis fritt val att kombinera efter din egen smak.
• Aluminiumlist monteras på bänkskivor som avslutas mot spis och diskbänk.
• Stänkskydd av laminat ersätts med vitt kakel, 10x10 cm. Om du redan har kakel 
 över diskbänken och inga andra åtgärder föranleder omkakling behålls det befintliga.
• Köksblandare med hög pip installeras. 
• Bänkbelysning med eluttag monteras över diskbänk och köksbänkar. 
• Dörr från hallen ersätts med en bredare öppningskarm som standard. Ny dörr  
sätts in vid önskemål.*
• Förberedelse med el och vatten till diskmaskin där plats medger.
• Takbelysning. 
• Ny köksfläkt installeras. 

BADRUM
GOLV: Ny plastmatta med uppvikt sockel. Du väljer mellan två nyanser av  
 färgerna blå, beige eller grå.

VÄGG: Ny plastmatta. Tre olika färgställningar finns att välja på. 
 Två alternativ av vitt kakel med pelare i avvikande kulör finns som tillval.

TAK: Tak förses med skivor som täcker rördragningar.

ÖVRIGT: • Wc-stol och tvättställ som är 15 år eller äldre byts ut.
 • Bidé plockas bort samt WC-stol och tvättställ byter plats i vissa lägenhetstyper 

till förmån för bättre tillgänglighet.
• Befintliga badkar sätts tillbaka efter renoveringen om så önskas (vid beställning 
 av väggkakel kan detta i vissa fall innebära problem, prata i så fall med 
 din ombyggnadsvärd). 
• Möjlighet finns också, för den som vill, att välja en duschvägg via tillval eller 
att köpa ett nytt badkar via plusval.

BASUTBUD STANDARD FÖR ALLA
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• Äldre inredning som badrumsskåp, handdukshängare, klädkrokar, 
duschdraperistång och toalettpappershållare byts till nytt. 
• Höga trösklar sänks till normal standard.
• Tvågreppsblandare byts generellt ut mot engreppsblandare.
• Ny bredare dörr som klarar tillgänglighetskravet.*
• Ny takbelysning.
• Eluttag i kombination med strömbrytare.
• Förberedelse görs för tvättmaskin där Elsäkerhetsverkets normer medger.

SEPARAT WC (där sådan finns) 

GOLV: Ny plastmatta med uppvikt sockel. Du väljer mellan två nyanser av  
 färgerna blå, beige eller grå.

VÄGG: Målad glasfiberväv.

TAK: Taket förses med skivor som täcker rördragningar.

ÖVRIGT: • WC-stol och tvättställ som är 15 år eller äldre byts ut. 
 • Äldre inredning som spegel, toalettpappershållare och klädkrokar byts ut.
 • Tvågreppsblandare byts generellt ut mot engreppsblandare.
 • Ny takbelysning.

TVÄTTRUM (där sådant finns) 

GOLV: Ny plastmatta med uppvikt sockel. Välj mellan två nyanser av färgerna blå, beige eller grå.

VÄGG: Väggmatta som är äldre än 15 år byts ut. 

TAK: Undertak.

ÖVRIGT: • Nya el-, vatten- och avloppsanslutningar till tvättmaskin.
• Tvågreppsblandare byts till engreppsblandare.
• Breddning av dörr, nytt glasparti.
• Handdukshängare monteras.

BASUTBUD STANDARD FÖR ALLA
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VARDAGSRUM/SOVRUM
GOLV: Ingen åtgärd.

VÄGG: Ingen åtgärd.

TAK: Ingen åtgärd.

ÖVRIGT: • I vardagsrum förses balkongparti med nya fönster och ny bredare fönsterdörr, allt  
 med persienner.*

• I sovrum breddas balkongdörr till öppningsmått 80 cm som förses med persienn.
• I vardagsrum monteras fönsterbänk i marmor under nya fönster. Fönsterbänkar går 
också att välja via tillval till övriga fönster i lägenheten.
• Ny bredare dörr till sovrum. Se markering på ditt lägenhetskort som du fått tidigare.

ÖVRIGT I LÄGENHETEN
 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING*

 Lägenheten ska tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att flera innerdörrar breddas. 
 Dörren till badrummet, en sovrumsdörr samt balkongdörr breddas till öppnings- 
måttet 80 cm. Vid dörröppningen till köket från hallen ersätts dörrkarmen med 
vitmålad omfattning. I lägenheter med fler än ett sovrum har vi markerat på ditt 
lägenhetskort vilken dörr som breddas.

 

 INNERDÖRRAR* 
 Där dörrarna i lägenheten breddas monteras nya vita innerdörrar in med nya  
dörrtrycken (handtag). Övriga innerdörrar i lägenheten lackas för ett enhetligt  
intryck och förses med nya dörrtrycken. Du har tre olika dörrtrycken att välja mellan; 
blankkrom, rostfritt stål och polerad mässning. 

 

 GARDEROBER
 Nya garderobsluckor i vit laminat med dolda gångjärn och standardhandtag 
(se handtag nr 1 på sidan 8).

 BALKONG
 Ingen åtgärd. Inglasning finns som tillval.

 TEKNISK INSTALLATION
• Befintliga el- och takuttag byts till jordat utförande. 
• Ny elcentral med inbyggt bredbandsuttag, jordfelsbrytare, automatsäkringar och eluttag. 
• Utbyte av vatten- och avloppsinstallationer.
• Varmvattencirkulation installeras för att klara snabb varmvattentappning.
• Lägenheten utrustas med individuell mätning av varm- och kallvatten.
• Tilluftkanaler förbättras.
• Ventilationsanläggningen förses med nya kanaler och injusteras.
• Frånluftsdonet i badrum placeras vid duschplats.
• Ny köksfläkt.

BASUTBUD STANDARD FÖR ALLA
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ALLMÄNNA UTRYMMEN
 KÄLLARE

 Ny belysning samt komplettering med fler ljusarmaturer.

 TVÄTTSTUGA 
 Ingen åtgärd.

 INSTALLATIONER
• Nya vatten- och avloppsledningar i plast.
• Nytt ventilationsaggregat med värmeåtervinning.
• Helt ny elanläggning.

 TRAPPHUS
Ny belysning.

 FASAD/YTTERTAK/VIND
Ny belysning i anslutning till entréer.

*Gäller ej lägenheter med 1–2 rum och kök på 
Horsensgatan 226 samt Mossgatan 237 och 249.

BASUTBUD STANDARD FÖR ALLA
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Basval – val som du ska göra
Smaken är som baken. Därför vill vi ge dig möjlighet att vara med och 
påverka hur din lägenhet ska se ut för att bäst passa dig. Sätt din egen  
prägel på din lägenhet genom att välja mellan olika färgställningar och 
modeller inom  basutbudet. Om du inte gör ett val på den bifogade 
beställningsblanketten  innan inlämningstidens slut, gör vi valet åt dig.

BASVAL VAL SOM DU SKA GÖRA

BASVAL KÖK 

HANDTAG TILL KÖKSLUCKOR OCH GARDEROBSLUCKOR

Nr 2

Nr 3

KÖKSLUCKA EKLAMINAT
Välj mellan bänkskiva ”virrvarr” antracit 
eller bänkskiva ”virrvarr” ljusgrå.

KÖKSLUCKA BJÖRKLAMINAT
Välj mellan bänkskiva ”virrvarr” antracit 
eller bänkskiva ”virrvarr” ljusgrå.

KÖKSLUCKA VIT LAMINAT
Välj mellan bänkskiva ”virrvarr” antracit 
eller bänkskiva eklaminat.

Lucka eklaminat

Lucka björklaminat

Bänk antracit

Bänk antracit

Bänk ljusgrå

Bänk ljusgrå

Bänk eklaminatLucka vit laminat

Bänk antracit

Nr 1
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BASVAL VAL SOM DU SKA GÖRA

BASVAL BADRUM, WC OCH TVÄTTRUM* 

BLÅTT VAL 
Välj mellan ljusblå eller mörkblå  
golvmatta. Väggmattan är vit  
och omönstrad.

Väggmatta

Golvmatta 1

BårdGolvmatta 2

GRÅTT VAL 
Välj mellan ljusgrå eller mörkgrå  
golvmatta. Väggmattan är ljusbeige  
och omönstrad.

Golvmatta 1

Väggmatta Golvmatta 2 Bård

Bård

* I tvättrummet byts väggmattan endast ut där behov finns. Se din lägenhetsmärkning på omslaget vad som gäller hos dig. 

BEIGE VAL 
Välj mellan ljusbeige eller mörkbeige 
golvmatta. Väggmattan är omönstrad.

Golvmatta 2Väggmatta

Golvmatta 1

Om du önskar kaklade väggar som tillval (se sida 11) gäller  
ditt val här endast vilken färg du vill ha på golvmattan.
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BASVAL VAL SOM DU SKA GÖRA

BASVAL ÖVRIGA UTRYMMEN

DÖRRTRYCKEN (handtag)
Du har tre olika varianter att välja mellan; blankkrom, rostfritt stål och polerad 
mässing. Valt dörrtrycke används till alla innerdörrar i lägenheten.

Blankkrom

Rostfritt stål

BASVAL BREDDNING AV INNERDÖRRAR*

Lägenheten ska tillgänglighetsanpassas med bredare dörröppningar in till badrum, 
tvättrum, kök, ett av sovrummen och till balkong där detta finns. Omfattningen som  
standard är vitmålad.

KÖK 
I dörröppningen till köket, med ingång från hallen, sker borttagning av dörrkarm som  
ersätts med vitmålad omfattning. I vår visningslägenhet kan du se hur detta ser ut.
Du kan också välja en ny bredare dörr, med öppningsmått 80 cm, om behov finns. 

SOVRUM (avser lägenhet med fler än ett sovrum)
Breddning av innerdörr till sovrum finns markerat på ditt lägenhetskort som du  
fått tidigare.

Polerad mässing

*Gäller ej lägenheter med 1–2 rum och kök på 
Horsensgatan 226 samt Mossgatan 237 och 249.
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Tillval – val som läggs på grundhyran
För att göra din lägenhet ännu mer personlig och påkostad har vi tagit fram ett antal tillval som 
du kan lägga till om du så önskar. Kostnaden för tillvalen läggs på din grundhyra som sedan följer 
med lägenheten framöver. En del val varierar i kostnad beroende på hur stor din lägenhet är. Om 
du är nöjd med lägenheten i basutförandet eller inte vill få en högre hyra behöver du inte bry dig 
om att göra några tillval – det är helt upp till dig.

TILLVAL BAD 

ALTERNATIV 1 – STORRUTIG PELARE
Kaklade väggar, 20x20 cm i vitt hamrat kakel. En kakelpelare med  
svarta och grå kakelplattor, 10x10 cm i schackmönster, placeras bakom  
WC-stolen, från golv till tak. Monteras tillsammans med grå golvmatta.

Befintligt badkar återmonteras om måtten så medger.
 
Lägenhetstyp A mindre badrum  65 kr/mån
Lägenhetstyp B medelstort badrum 75 kr/mån
Lägenhetstyp C stort badrum  90 kr/mån
Separat duschrum   40 kr/mån

TILLVAL VAL SOM LÄGGS PÅ GRUNDHYRAN
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TILLVAL VAL SOM LÄGGS PÅ GRUNDHYRAN

DUSCHVÄGG
Duschväggen anpassas så att den 
passar din badrumstyp. Fråga din 
ombyggnadsvärd vilket alternativ som 
gäller för just din lägenhet.

Duschvägg med klart eller frostat glas

 30 kr/mån

ALTERNATIV 2 – SMÅRUTIG MOSAIKPELARE
Kaklade väggar, vitt slätt kakel 20x33 cm som monteras liggande.  
En pelare med glasmosaik i gråmix, bredd 20 cm, placeras bakom  
wc-stol från golv till tak. 

Befintligt badkar återmonteras om måtten så medger.

Lägenhetstyp A mindre badrum  70 kr/mån
Lägenhetstyp B medelstort badrum 80 kr/mån
Lägenhetstyp C stort badrum  95 kr/mån
Separat duschrum    45 kr/mån       

TILLVAL BAD 
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KAPPHYLLA I HALL, BB 96 I EK
Konsol i klarlackad ek, hyllplan i 
svart lackerat nät. Blankkromad galg-
stång med svarta klädkrokar. 
 7 kr/mån

KAPPHYLLA I HALL,  
LOTTA I OLJAD EK
Material av massiv ek. Levereras med  
stång och 5 klädkrokar.
 11 kr/mån

TILLVAL VAL SOM LÄGGS PÅ GRUNDHYRAN

FÖNSTERBÄNKAR 
Fönsterbänk i vit marmor med inslag av  
”marmorering” i rött.

I vardagsrum där fönsterbyte sker ingår ny fönster-
bänk (vid balkongparatier i vardagsrum). Om du vill ha 
likadana fönsterbänkar i fler rum beställer du  
det via tillval. Ange i hur många fönster du vill ha  
de nya fönsterbänkarna.
  
1 fönster  6 kr/mån
2 fönster  8 kr/mån
3 fönster  10 kr/mån             

TILLVAL ÖVRIGA UTRYMMEN

BALKONG
Inglasning som monteras innanför balkongräcket. Glasrutorna är öppningsbara för fönster- 
puts. Leverans sker efter att renoveringen är färdigställd husvis. 

OBS! Minst 10 personer måste beställa inglasning av balkongen i varje etapp för att inglas- 
ningen ska kunna ske.

Inglasning 350 kr/mån
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PLUSVAL EXTRAVAL SOM LÄGGS PÅ HYRAN UNDER 5 ÅR

Plusval – val som läggs på hyran i 5 år
Gör din lägenhet extra fin med hjälp av plusval. I samband med renoveringen har vi några  
plusvalserbjudanden som är extra förmånliga just nu. plusvalet läggs som vanligt på hyran  
och betalas av under en femårsperiod. Du kan också betala hela summan kontant på en  
gång om du så önskar.

PLUSVAL KÖK
HÄLLSPIS
Just nu har vi ett mycket prisvärt plusvalserbjudande till dig som ännu inte har men som vill byta 
till glashällspis. Spisarna som erbjuds är från Electrolux och finns även med timer och varmlufts-
ugn. Erbjudandet gäller endast dig som bor på Rud i samband med renoveringen.

Hällspis
Ålder på bef. spis ≥ 10 år 20 kr/mån *
Ålder på bef. spis ≤ 9 år  50 kr/mån *

Hällspis med varmluftsugn, finns ej i 55 cm.
Ålder på bef. spis ≥ 10 år 40 kr/mån *
Ålder på bef. spis ≤ 9 år 80 kr/mån *

* Uppgift på hur gammal just din spis är finns på första sidan av den här broschyren samt på beställningslistan.



TIPS!

Varför inte använda plusval  

och fräscha till hela din lägenhet 

med nya tapeter och golv när det 

ändå renoveras? Vänd dig till din 

bovärd för exakta priser beroende 

på just din lägenhetsstorlek.

14 15

ÖVRIGT 
BADKAR
Badkaret är vitlackerat och frontlöst. 
För dig som önskar utbyte av ditt 
gamla badkar eller för dig som har 
valt kakel på väggarna och ditt 
gamla badkar inte passar.

Badkar                         94 kr/mån
 

PLUSVAL EXTRAVAL SOM LÄGGS PÅ HYRAN UNDER 5 ÅR

Plusval – val som läggs på hyran i 5 år

LÄS MER OM  

KBAB:S PLUSVAL  

PÅ NÄTET! 

kbab.se/plusval



KARLSTADS BOSTADS AB KBAB.SE
 epost@kbab.se | 054-540 76 00 | Box 1505, 651 21 Karlstad | Bobutik: Ö:a Torggatan 19 | Huvudkontor: N:a Strandgatan 13 

VILL DU VETA MER?
Vill du få mer information om de val du kan göra i  
samband med din lägenhetsrenovering? Kanske vill  
du helt enkelt se hur de olika valen blir på riktigt i vår 
visningslägenhet två trappor upp på Horsensgatan 184. 
Kontakta ombyggnadsvärden Robin Akselsen på telefon 
054-540 75 50 för att boka visning eller få svar på  
dina frågor.



INFÖR RENOVERINGEN
Bra att veta





Nu börjar det närma sig renoveringsstart i din fastighet. Det här utskicket 

innehåller information om hur arbetet kommer att gå till. Du hittar 

också en inbjudan till en muntlig träff som går av stapeln i december. 

Dit är du varmt välkommen för att få upplägget presenterat för dig och 

för att ställa eventuella frågor som dyker upp efter att du har tagit del av 

informationsmaterialet.

OMBYGGNADSVÄRD

Om du har frågor är du också välkommen att kontakta ombyggnadsvärd 

Robin Akselsen på telefon 054-540 75 50. Du kan även besöka ombygg-

nadsexpeditionen som finns på Mossgatan 253.

Med vänlig hälsning

Rolf Aleskog, 054-540 74 81

Projektledare

RENOVERA!
Snart börjar vi



SÅ GÅR 
DET TILL

1. INFORMATIONSTRÄFF

Ungefär fyra månader innan renoveringen 

startar kallar vi berörda hyresgäster till 

en informationsträff. Där redogör KBAB 

tillsammans med entreprenören i detalj 

för arbetets utförande och tidsåtgång. 

Du hittar en inbjudan till träffen i detta 

utskick.

2. FÖRBESIKTNING

Vi förbesiktar lägenheterna 10–12 veckor 

innan renoveringen startar. Då faststäl-

ler vi eventuella avvikelser i standard och 

kontrollmäter kökssnickerier. Vid detta 

tillfälle utför vi även fukt mätning i bad-

rumsgolvet.

3. PRAKTISKA DETALJER

Ombyggnadsvärden kontaktar dig för en 

genomgång av praktiska detaljer. Det gäl-

ler t.ex. flytten till den tillfälliga bostaden 

och de val du ska göra för kök och bad-

rum. Vid samma tidpunkt som du väljer 

tillfälligt boende gör du också eventuella 

tillval och plusval för din lägenhet.

4. RENOVERINGEN BÖRJAR

Tidsåtgången för renoveringen varierar 

mellan fem till nio veckor per trapphus, 

beroende på antalet lägenheter. Under 

tiden flyttar du till ett tillfälligt boende.

5. SLUTBESIKTNING OCH ÅTERFLYTTNING

Vissa arbeten kan återstå i källaren, på 

fasaden och på yttertaket.



VAD HÄNDER I 
MIN LÄGENHET?

Olika lägenhetstyper påverkas olika mycket av renoveringen. Utöver själva rotrenoveringen kan det 

till exempel handla om tillgänglighetsanpassning eller till och med förändring av planlösningen. 

På det bifogade lösbladet kan du se vilka åtgärder vi genomför i just din lägenhet.

Detaljerad information om allt som blir nytt i din lägenhet och vad du själv kan vara med och 

påverka när det gäller modeller och färgval kommer du att få i vår broschyr ”Dags att renovera!”. 

Det handlar dels om basval som alla ska göra, dels om tillval och plusval – det vill säga om du vill 

kosta på din lägenhet något utöver standard. Broschyren skickas till dig ungefär tolv veckor innan 

renoveringen i ditt trapphus startar.

Din Lägenhetsmärkning

namn: 

Lgh.nr:   Lgh.typ: 

Din spis är: år   Väggmatta: år

sista dag för inlämnande: 

Dags att 
renovera!
Läs om vad vi kommer att  
göra i din lägenhet och vad  
du själv kan göra för att få  
ditt hem mer personligt!



En hyresvärd får inte utföra standardhöjande åtgärder i en lägenhet utan att den enskilde hyresgästen 

har godkänt det. Det framgår av särskilda bestämmelser i hyreslagen*.

GEMENSAMMA DELAR

Om de standardhöjande åtgärderna avser gemensamma delar av fastigheten krävs att mer än hälften 

av de berörda hyresgästerna godkänner åtgärderna.

 

EGNA LÄGENHETEN

Åtgärder som medför annat än en obetydlig ändring av en bostadslägenhet kräver alltid den berörda  

hyresgästens godkännande.

LÖPANDE UNDERHÅLL

För åtgärder som utgör löpande underhåll och som normalt inte påverkar bruksvärdet krävs inget 

godkännande.

OM HYRESGÄSTEN INTE GODKÄNNER

Om inte hyresgästen godkänner åtgärderna kan hyresvärden vända sig till hyresnämnden med en 

begäran om tillstånd att vidta åtgärderna. 

HYRESGÄSTINTYG

I den här mappen finns ett hyresgästintyg. Genom att skriva under och returnera det i det bifogade 

svarskuvertet godkänner du de åtgärder som planeras. Sista inlämningsdag framgår av intyget.

*) Hyreslagen § 18d och § 18e om hyresgästinflytande vid ombyggnad, trädd i kraft den 1 april 

1997, ändrad den 1 april 2002.

HYRESGÄSTINFLYTANDE 
VID RENOVERING



Öppettider

Har du inte möjlighet att komma dessa tider? Boka en egen tid med 

ombyggnadsvärd Robin Akselsen på tel. 054-540 75 50.

KÖK 

• Stommar med luckor/lådor i ek laminat, handtag 
nr 3 och bänkskiva Virrvarr antracit

• Björk- och vit laminat med tillhörande bänk-
skivor finns ”löslagt” samt handtag 1 och 2

• 10×10 kakel över diskbänk

• Köksblandare med hög kran

• Bänkbelysning och taklampa

• Vitmålad omfattning mellan kök och hall

• Köksfläkt

HALL

• Nya garderobsluckor med standardhandtag

• Kapphylla Lotta och kapphylla BB 96

• Ny elcentral

VARDAGSRUM

• Ny bredare fönsterdörr till balkong

• Nya fönster med fönsterbänk i marmor

• Tilluftsdon bakom radiator

BADRUM

• Ny bredare dörr

• Ny golvmatta

• Kakelalternativ 1 och 2 finns uppsatt på 
varsin vägg

• Alternativ på golv- och väggmattor finns 
redovisat på panåer

• Nytt porslin och duschblandare

• Duschvägg

• Sakvaror

• Undertak

• Belysning, eluttag i kombination med 
strömbrytare

ÖVRIGT

• Dörrtrycken

• Frontlöst badkar

VISNINGSLÄGENHET

För att det ska bli lättare för dig att se vad som ingår som standard, tillval och plusval i 

renoveringen kommer vi att ställa i ordning en visningslägenhet. Här nedan presenteras vad 

som finns att se. Du kommer också att få en broschyr som visar alla olika val du kan göra.

HORSENSGATAN 184, 2 TR

2014

14–15 jan, 4–5 mars, 18–19 mars, 14–15 maj, 

20–21 maj, 17–19 juni, 5–6 aug, 21–23 okt, 25–27 nov

KL. 16.00–19.00 FÖLJANDE DATUM

2015

8–9 jan, 5–7 maj, 

9–11 juni, 5–6 aug



UT- OCH ÅTERFLYTT

TRAPPHUS UTFLYTTNING ÅTERFLYTTNING

HUS S

Mossgatan 227 – 2 rum och kokvrå 2014-04-08 2014-06-11

Mossgatan 227 – 1 eller 3 rum och kök 2014-04-22 2014-05-28

Mossgatan 229 2014-03-31 2014-05-12

HUS Q

Horsensgatan 216 – 2 rum och kokvrå 2014-08-04 2014-09-30

Horsensgatan 216 – 1 eller 3 rum och kök 2014-08-04 2014-09-08

HUS R

Horsensgatan 220 2014-05-26 2014-07-04

Horsensgatan 222 2014-08-11 2014-09-15

Horsensgatan 224 2014-09-10 2014-10-15

Horsensgatan 226 2014-09-23 2014-11-12

Horsensgatan 228 2014-10-17 2014-11-25

Horsensgatan 230 – 2 rum och kokvrå 2014-10-23 2014-12-19

Horsensgatan 230 – 1 eller 3 rum och kök 2014-11-14 2014-12-19

HUS T

Mossgatan 231 2015-01-12 2015-02-16

Mossgatan 233 2015-01-20 2015-02-24

Mossgatan 235 2015-02-18 2015-03-25

Mossgatan 237 2015-02-27 2015-04-22

Mossgatan 239 2015-03-27 2015-05-08

Mossgatan 241 – 2 rum och kokvrå 2015-04-24 2015-06-25

Mossgatan 241 – 1 eller 3 rum och kök 2015-05-18 2015-06-23

HUS U

Mossgatan 253 – 2 rum och kokvrå 2015-07-27 2015-09-16

Mossgatan 253 – 1 eller 3 rum och kök 2015-07-27 2015-08-28

Mossgatan 251 2015-08-03 2015-09-09

Mossgatan 249 2015-09-02 2015-10-22

Mossgatan 247 2015-09-28 2015-11-04

I tabellen nedan kan du se vilka datum som är planerade för ut- och återflyttning i de olika 

trapphusen. På nästa uppslag finns mer information om ditt tillfälliga boende. De som bor på ett 

tillbyggt våningsplan (fjärde våningen) kan bo kvar under hela ombyggnationen.



I samband med rotrenoveringen kommer vi att byta ut alla el- och takuttag till jordat utförande. Vi 

installerar också en ny elcentral med jordfelsbrytare. I tabellen nedan kan du se mellan vilka datum 

som arbetet är planerat att utföras i din trappuppgång. Datumen kan dock komma att justeras längs 

vägen. Vi kommer att meddela dig cirka tre veckor innan det är dags.

BYTE TILL 
JORDADE UTTAG

TRAPPHUS STARTDATUM FÄRDIGT

HUS S

Mossgatan 227 2014-03-17 2014-03-21

Mossgatan 229 2014-03-10 2014-03-14

HUS Q

Horsensgatan 216 2014-05-09 2014-05-13

HUS R

Horsensgatan 220 2014-05-05 2014-05-09

Horsensgatan 222 2014-06-23 2014-06-27

Horsensgatan 224 2014-07-01 2014-07-04

Horsensgatan 226 2014-09-02 2014-09-10

Horsensgatan 228 2014-09-15 2014-09-19

Horsensgatan 230 2014-09-29 2014-10-03

HUS T

Mossgatan 231 2014-12-01 2014-12-05

Mossgatan 233 2014-12-08 2014-12-12

Mossgatan 235 2015-01-25 2015-01-30

Mossgatan 237 2015-02-09 2015-02-17

Mossgatan 239 2015-03-02 2015-03-06

Mossgatan 241 2015-04-13 2015-04-17

HUS U

Mossgatan 253 2015-06-08 2015-06-12

Mossgatan 251 2015-06-22 2015-06-26

Mossgatan 249 2015-08-10 2015-08-18

Mossgatan 247 2015-08-31 2015-09-04



TILLFÄLLIGT BOENDE
FÖR DIG SOM BOR I EN TVÅA MED KOKVRÅ

Eftersom din lägenhet kommer att byggas om under en längre period än andra kommer du att få 

en tillfällig lägenhet på en annan del av området. Under den tid du bor i den tillfälliga lägenheten 

betalar du 750 kr/månad i hyra.

ÖVRIGA LÄGENHETSTYPER

Under de veckor som vi renoverar din lägenhet bor du i en av de bostadsmoduler som står uppställda 

norr om Skogsbackeskolan. Månadshyran för dessa är 750 kr för ett rum och kök alternativt 1 000 kr 

för två rum och kök. Du kommer att få en inbjudan till visning av modulerna samt en förfrågan om 

vilken modul du önskar. Under den tid du bor i modulen betalar du ingen hyra för lägenheten.

I särskilda fall kan du flytta till en tillfällig lägenhet istället för modul. Du betalar då för den lägen-

het som har den lägsta månadshyran (din egen lägenhet jämfört med den tillfälliga). Till ersätt-

ningslägenheten tar du med så lite lösöre som möjligt.

Bostadsmodul med 1 rum och kök.
Bostadsytan är cirka 18 m2.

Bostadsmodul med 2 rum och kök.
Bostadsytan är 26–29 m2.



MODULERNA ÄR UTRUSTADE MED

• Kök med bänkspis, ugn, fläkt, kyl/frys, köksbord och stolar.

• Hygienutrymme med toalettstol, tvättställ och dusch.

• Sovrum med sängar, madrasser, garderober och linneskåp.

• Väggmonterad tv, bredbandsuppkoppling och telefoni.

• I tvåorna finns även bäddsoffa, fåtölj och soffbord.

VAD KAN JAG TA MED MIG?

Eftersom modulerna är möblerade kommer det mesta av ditt lösöre att vara kvar i lägenheten. Ta 

bara med det du behöver. Även du som flyttar till en annan lägenhet på området ska ta med dig så få 

saker som möjligt. Det lösöre du vill ha med packar du ner i flyttlådor som tillhandahålls av om-

byggnadsvärden. Porslin och annat känsligt gods ska packas ner av flyttfirman.

TVÄTT

KBAB kommer att ordna en tillfällig tvättlösning i närstående hus på området. Din ordinarie tvätt-

stuga kommer att vara avstängd under tiden som respektive hus renoveras.

FÖRRÅD

Vissa källarförråd måste tömmas under renoveringen. Du som berörs kommer att få ett meddelande 

om detta. KBAB ordnar med flytt och magasinering.

POST

Du har tillgång till din postbox på Rud under hela renoveringstiden. Om du vill, kan du göra en 

adressändring till ditt tillfälliga boende. Spara då kvittot, så får du ersättning för detta från KBAB.

TV, TELEFONI OCH BREDBAND

Tv, telefoni och bredband finns i modulerna. 

Här står modulerna



För att skydda dina möbler och andra tillhörigheter och för att underlätta arbetet under 

renoveringen så vill vi be dig att gå igenom följande lista innan du flyttar in i bostadsmodulen:

ATT GÖRA I DIN LÄGENHET

• Töm kyl/sval och frys.

• Töm samtliga skåp i köket. Flyttkartonger kan du låna av ombyggnadsvärden.

• Ha inga möbler kvar i köket.

• Plocka ner alla taklampor.

• Du kan ha saker kvar i garderoberna.

ATT TA MED TILL BOSTADSMODULEN

• Köksredskap och sängkläder.

SKYDDA DINA MÖBLER

• Placera dina möbler enligt lägenhetsritningen (se bifogat lösblad).

• Täck in möblerna med plast. Plast och tejp kan du hämta hos ombyggnadsvärden. 

Fäst inte tejpen på tapeten. Skanska plastar in dina garderober.

• När du flyttar ut ur din lägenhet kan du lägga överbliven tejp och plast på köksgolvet.

• Gör lägenhetens eluttag åtkomliga om det är möjligt.

BALKONG

• Töm din balkong helt från saker.

Att tänka på inför tillfälligt boende



HYRESREDUCERING
Renoveringen kommer att innebära att vi utför arbeten som kan upplevas som störande. Under den 

tid som du bor kvar i din lägenhet kommer din hyra därför att reduceras. Hur mycket din hyra 

reduceras per vecka, och vilken sorts arbete som kommer att urföras, ser du i tabellerna nedan. 

HUS S

Mossg 227, 1:or och 3:or 40% 40% 40% 20% 10%

Mossg 227, 2:or m kokvrå 40%

Moss 229 20% 20% 10% 10%

HUS Q

Horsensg 216, 1:or och 3:or 20% 20% 10%

Horsensg 216, 2:or m kokvrå

Horsensg 218 40% 40% 20% 20% 20% 20% 20% 10%

HUS R

Horsensg 220 40% 20% 20% 20% 10%

Horsensg 222 40% 20% 20% 20% 10% 20% 20% 10% 10%

Horsensg 224 40% 20% 20% 10% 20% 10% 10%

Horsensg 226 40% 20% 20% 10% 10%

Horsensg 228 40% 40% 20% 20% 20% 10% 10%

Horsensg 230, 2:or m kokvrå 40%

Horsensg 230, övriga 40% 40% 20%

HUS T

Mossg 231 10%

Mossg 233 40% 20% 10% 10%

Mossg 235 40% 20% 20% 20% 20% 10% 10%

Mossg 237 40% 20% 10%

Mossg 239 40% 40% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10%

Mossg 241, 2:or m kokvrå 40% 20% 20% 10%

Mossg 241, övriga 40% 40% 20% 20%

HUS U

Mossg 253, 2:or m kokvrå

Mossg 253, övriga 20% 10% 10%

Mossg 251 40% 20% 20% 20% 10% 10% 10%

Mossg 249 40% 20% 20% 10% 10%

Mossg 247 40% 20% 20% 10%

Mossg 245 40% 20% 20% 10%

Mossg 243 40% 20% 20% 10%

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 8 veckor

Tillfälligt boende 6 veckor

Tillfälligt boende 9 veckor

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 8 veckor

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 7 veckor

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 9 veckor

Tillfälligt boende 6 veckor

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 8 veckor

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 5 veckor

Tillfälligt boende 7 veckor

Tillfälligt boende 6 veckor

Tillfälligt boende 8 veckor

40%   Kärnborrning, bilningsarbeten                  20%   Mindre borrningsarbeten                 10%   Kompletteringsarbeten



INDIVIDUELL 
MÄTNING AV VATTEN

I samband med renoveringen kommer fastigheten att utrustas med system för individuell mätning 

av kall- och varmvattnen. Det innebär att vi ger dig möjlighet att själv påverka din månadskostnad, 

beroende på hur mycket vatten du använder.

HUR FUNGERAR DET?

I samband med rotrenoveringen installerar vi mätare som varje månad läser av hur mycket kall- 

och varmvatten som varje lägenhet förbrukar. Förbrukningen läggs sedan på hyran. Vid införandet 

kommer du att få din bashyra sänkt med 32 kr per kvadratmeter och år. Som exempel innebär det 

200 kr mindre per månad för en lägenhet som är 75 kvadratmeter stor.

VILKA ÄR FÖRDELARNA?

Med individuell mätning betalar du bara för din egen, faktiska förbrukning – inte hela husets 

genomsnittliga förbrukning. Erfarenheten visar att vattenförbrukningen sjunker i hus med 

individuell mätning, något som både du som hyresgäst och miljön vinner på.

NÄR BETALAR JAG?

Din vattenförbrukning debiteras i efterhand på hyresavin. Till exempel så läser vi av november-

förbrukningen den 1:a december och debiteringen kommer därmed på januariavin, som du får 

hem i mitten av december.

HUR MYCKET KOSTAR VATTNET?

Priserna 2013 är 24 kr/m3 för kallvatten och 58 kr/m3 för varmvatten. Medianförbrukningen hos de 

hyresgäster som redan har individuell mätning ligger just nu på tre kubikmeter kallvatten (72 kr) 

och två kubikmeter varmvatten (116 kr) per månad.



YTOR OCH TRANSPORTER
Under renoveringstiden tar vi en del ytor i anspråk för containrar och materialupplag. På ritningen 

kan du ser var uppställningsplatser, last- och lossningszoner samt transportvägar med traktor finns.

170        172        174        176

156        158

178

  

180

182
160

162

164

188        190        192        194

196

  
198

186

  
184

204        206        208        210

212

  
214

243           245          247          249

251

  
253

231        233        235        237

239

  
241

229

  
227

202

  
200

220        222       224       226

228

  
230

218

  
216

168

  
166

skolan

ROTTNEN

170        172        174        176

156        158

178

  

180

182
160

162

164

188        190        192        194

196

  
198

186

  
184

204        206        208        210

212

  
214

243           245          247          249

251

  
253

231        233        235        237

239

  
241

229

  
227

202

  
200

220        222       224       226

228

  
230

218

  
216

168

  
166

skolan

H
orsensgatanROTTNEN

Containeruppställning

Tält, läger

Lossning material



KARLSTADS BOSTADS AB KBAB.SE

BESÖKSADRESS: Norra Strandgatan 13   POSTADRESS: Karlstads Bostads AB, Box 1505, 651 21 Karlstad
TELEFON: 054-540 76 00   FAX: 054-15 57 70   E-POST: epost@kbab.se   INTERNET: www.kbab.se


	B. Projektinlämning - årets bästa renoveringsprojekt
	D. Bilaga 2 - Dags att renovera
	C. Bilaga 1 - Bra att veta inför renoveringen

