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Extrastämma för fortsatt  
stamrenovering på  
Kungsholmsgatan 9, 11, 11A,  
13 och 13A

Den 21 april 2020 kommer det att hållas en extra  
föreningsstämma i Brf Kungsklippan. Anledningen är 
att styrelsen behöver få medlemmarnas samtycke till att 
utföra de nödvändiga förändringar i lägenheterna på 
Kungsholmsgatan 9, 11, 11A, 13 och 13A som krävs för 
ett lyckat genomförande av det fortsatta stamrenove-
ringsprojekt som påbörjades på Pipersgatan förra året. 

Dels ska stämman med minst 50 procent av röster-
na besluta om
1.  relining av köksstammar och stambyte av  
  avlopps- och tappvattenstammar

2.  att i samband med stambytet renovera alla bad-   
  rum för att säkerställa att våtutrymmen får en  
  standard i enlighet med dagens branschregler 

Och dels ska stämman med kvalificerad majoritet, 
minst två tredjedelar av rösterna, ge sitt samtycke till
3.  att de nödvändiga förändringar i lägenheterna    
  som krävs för en framgångsrik stamrenovering    
  får göras i lägenheterna

Det tredje beslutet kräver i slutändan också att 
samtliga medlemmar vars lägenheter berörs av denna 
fas av stamrenoveringen lämnar sitt samtycke, alltså 
även de som inte deltar i eller röstar på stämman. För 
detta finns en särskild samtyckesblankett framtagen 
som ska undertecknas av bostadsrätternas samtliga 
delägare.
För att inte enstaka medlemmar ska kunna hindra 
eller fördröja en för fastigheten nödvändig stamreno-
vering gäller i enlighet med Bostadsrättslagen, 9 kap, 
16 §, första stycket, 2 punkten följande:

”Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till 
ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två 
tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet 
och det dessutom har godkänts av Hyresnämnden.”

De förändringar som kan behöva göras i lägen- 
heterna kan exempelvis vara
•  Förstoring och eventuell förflyttning av slits i bad- 
  rum för att säkerställa att moderna krav på Säkert  
  Vatten uppfylls.
•  Nya tätskikt i badrum vilket innebär nya ytskikt.
•  Utbyte och eventuell förflyttning av armaturer    
  och inredning i badrum.

•  Sänkning av golv samt nytt innertak i badrum.
•  Utbyte av tappvattenarmaturer i kök.
•  Nydragning av tappvattenledningar för att säker-  
  ställa individuella avstängningsmöjligheter i varje  
  lägenhet.

Fler förändringar kan inte uteslutas. I sällsynta fall 
kan oförutsägbara omständigheter innebära att ytter-
ligare förändringar behöver göras i ett fåtal lägenheter. 
Dessa ska givetvis utföras så att de medför minsta 
möjliga påverkan på lägenheten.

Vi står inför en stor investering i föreningen. Det är 
därför av stor vikt att så många medlemmar som möj-
ligt, deltar på informationsmöten och den kommande 
extra föreningsstämman. Vid informationsmöten 
kommer också Byggsamordnare och boendesamord-
naren från vår tekniska förvaltare Einar Mattsson AB 
att vara med och informera och svara på frågor.

1. Bakgrund
Husen i vår bostadsrättsförening närmar sig en ålder 
på 90 år. En partiell stamrenovering skedde under 
1970-talet. Det betyder att vissa delar av våra stammar 
närmar sig 90 år medan andra delar närmar sig 50 år. 
För varje år ökar risken att vi får betydande vatten-
skador med stora kostnader som följd. Standarden på 
badrum och fuktskydd varierar kraftigt vilket också 
innebär stor risk för vattenskador inte enbart från 
ledningar utan också genom bristfälliga fuktskydd. 

Styrelsen har i samarbete med Byggsamordnare, 
Reomti och Röranalys påbörjat ett stamrenoverings-
projekt i föreningens fastighet på Pipersgatan. En 
utvärdering av detta pilotprojekt har påbörjats och 
kommer att slutföras och redovisas under våren. 

Resultatet av den utvärderingen kommer naturligt-
vis att påverka på vilket sätt, i vilket tempo och med 
vilka konsulter och entreprenörer vi går vidare. 

Styrelsen anser dock redan nu att en fortsatt stam-
renovering, preliminärt enligt den tidplan som finns 
redovisad på föreningens hemsida, är det långsiktigt 
bästa för vår förening. Föreningen behöver nu fatta 
nya långsiktiga beslut om fortsatt stambyte med bad-
rumsrenovering. Långsiktigheten är också nödvändig 
för att vi ska kunna genomföra fördelaktiga överens-
kommelser med våra lokalhyresgäster angående deras 
utnyttjande av lokalerna under renoveringstiden.

Styrelsens har tagit ställning för en gemensam och 
i varje fastighet samtidig renovering av lägenheternas 
badrum. Skälen är som följer. 

På senare år har bankernas låneregler för privat-
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personer stramats upp betydligt med skärpta amor-
teringskrav, skuldkvotstak, inkomstkrav och kalkyl-
räntor. Det gör det betydligt svårare att låna än vad 
det varit tidigare, särskilt till renovering. Det är därför 
sannolikt att många medlemmar skulle ha svårigheter 
att finansiera enskilda badrumrenoveringar, med risk 
för eftersläpande underhåll. För medlem kan det där-
för vara en stor fördel att föreningen ombesörjer och 
bekostar en värdehöjande badrumsrenovering. 

På detta sätt kan föreningen också erbjuda samt-
liga medlemmar en god standard samtidigt som vi 
säkerställer funktionen i fastigheterna för lång tid 
framöver.

2. Vad vill vi uppnå?
• Nya badrum och köksinstallationer i hela bostads-
rättsföreningen som uppfyller  
gällande branschregler för fuktskydd och våtutrym-
men. 
(Minimerade kostnader för vattenskador. Eventuellt 
lägre försäkringskostnader. Minskade störningar från 
framtida badrumsrenoveringar.)
•  Värdebestående (Banker och mäklare anser att    
  stambyte ger en bättre prisutveckling på lägen- 
  heterna.) 
Vidare ska stamrenoveringen genomföras så att:
•  den enskilde bostadsrättshavaren kan välja stil i    
  sitt badrum (3 standardalternativ och möjlighet    
  till tillval via entreprenören).
•  kök lämnas orörda i största möjlig mån.
•  metoder väljs som ger minsta möjliga störningar   
  under byggtiden.
•  bostadsrättshavaren ska ha tillgång till vatten i sin  
  lägenhet (antingen kök eller badrum) förutom    
  kortare avbrott (tex enstaka dagar 1–6 timmar).

3. Vad är problemen?
3.1 BADRUMMEN Badrummens svaga punkter är 
ofta osynliga för ögat, även för fackmannen, nämli-
gen, tätskikten bakom kakel i golv och väggar. ”Gro-
dan”, dvs. golvbrunnen och röret fram till avlopps-
stammen är en känslig punkt i systemet. Det är ofta i 
dessa badrummens svaga länkar som renoveringsbe- 
hovet får ses som akut. En badrums- och köksinven-
tering har gjorts på Kungsholmsgatan för att se hur 
standarden på rör, brunnar och tätskikt är. Invente-
ringen gjordes inte för att godkänna eller underkänna 
vissa badrum utan för att få kunskap om status på alla 
föreningens badrum. Vi fann att av de drygt 144 bad-

rum som inventerades så hade 10 % (14st) fortfarande 
originalbrunn, 86 % (124st) en nyare plastbrunn och 
4 % (6st) var inte åtkomliga för inspektion. 

3.2 AVLOPPSSTAMMARNA Att föreningens av-
loppsstammar av gjutjärn uppnått sin livslängd (av- 
loppsrör har en livslängd på ca 30–50 år) har styrelsen 
varit väl medveten om. Under flera års tid har vi aktivt 
arbetat med att finna den för medlemmarna bästa och 
mest ekonomiskt försvarbara formen av renovering. 

3.3 VATTENLEDNINGARNA Också kall- och varm- 
vattenledningarna behöver åtgärdas för att undvika 
risker för vattenskador. Varmvattencirkulation finns 
uppdragen i våra rörstammar till lägenheterna men 
är utförd med en idag icke tillräcklig isolering. Detta 
innebär problem med låga vattentemperaturer, som 
kan medföra hälsorisker (tillväxt av legionellabak- 
terier). Det medför också vatten- och energislöseri, 
när vatten måste tappas upp under lång tid för att bli 
varmt. Vattenledningarna bryter idag tätskikten på 
sätt som nära nog omöjliggör individuella badrums-
renoveringar enligt gällande branschregler för säker 
vatteninstallation. Vattenledningarna är av galvanise-
rade stålrör vilket innebär stor risk för läckage. Dessa 
har redan fallit på åldersstrecket. 

Under stamrenoveringen på Pipersgatan uppdaga-
des det att några av köken hade tappvatten som kom 
från en grannlägenhet och inte kunde stängas av indi-
viduellt. Detta åtgärdades. Detta kommer i förekom-
mande fall att åtgärdas också på Kungsholmsgatan.

3.4 ELFÖRSÖRJNING Elförsörjningen är säker och 
modern. Bedömningen är att inga åtgärder krävs på 
föreningens elsystem. 

4. Sammanvägd bedömning av  
valda åtgärder och ekonomi
Styrelsen har efter omfattande undersökningar och 
expertkonsultationer diskuterat alternativa lösning-
ar, bland annat alternativ med relining av avlopps-
stammarna och att låta medlemmarna genomföra 
successiva åtgärder när behoven uppstår. Att låta 
medlemmar åtgärda/renovera sina badrum successivt 
under tid anser styrelsen ha påtagliga nackdelar. Un-
der många år kommer det då att finnas kvar badrum 
med otäta golvbrunnar, dåliga tätskikt och åldrande 
trycksatta tillvattenledningar. Riskerna för omfattan-
de vattenskador på grund av åldrande avlopps- och 
tillvattenledningar ökar vilket innebär höga kostnader 
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för föreningen och kan innebära att grannar som gjort 
om sina badrum måste göra om dem igen. Tillvatten-
ledningarna och varmvattencirkulationen är dess-
utom dåligt isolerade vilket medför långa väntetider 
på både varm- och kallvatten för många medlemmar 
samt ökad risk för legionella. Egna badrumsrenove-
ringar säkerställer heller inte föreningens krav på att 
de görs enligt gällande branschregler för säker vatten-
installation, tätskikt och våtrum. 

4.1 REDAN RENOVERADE BADRUM Några med-
lemmar har renoverat sina badrum nyligen eller för 
ett fåtal år sedan. Det innebär tyvärr att dessa badrum 
måste göras om igen. 

5. Styrelsens ställningstagande 
Utifrån vad som beskrivits tidigare anser styrelsen att 
stambyte och badrumsrenovering vid ett givet tillfälle 
per fastighet ger den för medlemmarna och förening-
en säkraste, bästa och ekonomiskt mest fördelaktiga 
lösningen. Efter förändringar som motiveras av ut-
värderingen av pilotprojektet på Pipersgatan 16 - 18 
föreslår därför styrelsen att stamrenoveringen på 
Kungsholmsgatan 9 – 13 genomförs på samma sätt 
som pilotprojektet. Motivet är främst att alla lägen-
heter får en gemensam standard som uppfyller bran-
schens regler för Säker vatteninstallation, tätskikt och 
våtrum. Riskerna för vattenskador minimeras och 
varmvattencirkulationen funktion säkerställs. 

5.1 STÖD UNDER GENOMFÖRANDET Medlem-
marna kommer att under hela renoveringstiden ha 
tillgång till en boendesamordnare, som ska kunna 
hjälpa till med att ge råd för individuella lösningar 
under renoveringstiden. Renoveringen beräknas ta 
10–13 veckor per lägenhet. Under den tiden kommer 
varje lägenhet ha tillgång till vatten antingen i kök eller 
badrum. Föreningen ser också över hur tillgången till 
toalett och dusch kommer lösas under stamrenove-
ringen. Medlemmar som så önskar kommer att få be-
sök av boendesamordnaren. Det kan gälla alla möjliga 
typer av frågeställningar, som till exempel oro inför 
det kommande stambytet, sjukdom, problem med att 
eventuellt kunna ta sig till de provisoriska utrymmena 
för WC/dusch. Boendesamordnaren arbetar under 
tystnadsplikt! Det kan kännas tryggt för den enskilde 
att slippa behöva diskutera vissa typer av frågor med 
styrelsen eller andra berörda. Boendesamordnaren har 
också nära kontakt/samarbete med kommunen gäl-
lande dessa frågeställningar om behov finns. 

5.2 KOSTNAD, FINANSIERING OCH ÅRSAVGIFT 

Eftersom upphandlingen av entreprenör inte är gjord 
vet vi i dagsläget inte den aktuella kostnaden. De beräk-
ningar som gjorts hamnar på cirka 49 miljoner kronor 
för stamrenoveringen på Kungsholmsgatan 9 -13. 
EN KORT SAMMANFATTNING AV VAD SOM KOMMER 
ATT HÄNDA I DIN LÄGENHET VID ETT STAMBYTE 

5.3 BADRUM Våtrummet renoveras i sin helhet. 
Alla installationer, kakel, klinker, uppbyggda golv och 
fyllning rivs ut. Ett nytt rum byggs upp från grun-
den med nya rör för vatten och avlopp, tätskikt och 
väggbeklädnad. En ny wc-stol, tvättställ, duschhörna 
(duschväggar av härdat glas), elektrisk handdukstork, 
handdukskrokar, klädkrok, toapappershållare, bad-
rumsskåp med belysning och eluttag samt elektrisk 
golvvärme installeras. I badrum med förhöjt insteg 
sänks golvet. Våtrummen förbereds för installation av 
tvättmaskin. Väggar bekläds med ett kakel och på gol-
vet läggs klinker enligt tre standardalternativ. Medlem 
kommer också att ges möjlighet via en omfattande 
á-prislista kunna göra ändrings- och tillval direkt med 
entreprenören.  

5.4 KÖK I kök installeras ny tappvatten-armatur 
(blandare) med anslutning för diskmaskin samt nytt 
vattenlås. Avloppet från kök till stam relinas. 

5.5 FRÅNVAL Möjlighet att göra frånval för att 
återmontera inredning kommer också ges. Det kan 
exempelvis innebära att om man nyligen har bytt 
WC-stolen och gärna vill behålla den efter stambytet, 
så kommer det att vara möjligt och då får man en av-
gående kostnad tillbaka som kan användas till annat 
i stambytet. Om man vill ha kakel som är lite dyrare 
eller vill välja en dyrare badkars/duschblandare, kan 
man använda dessa pengar (avgåendekostnaden) till 
detta. Inga kontanta medel kommer dock att utbe-
talas, de måste användas i stambytesprojektet. Alla 
frånval ska hanteras som ändrings- och tillval direkt 
med entreprenören. 
 
5.6 TILLVAL Tillval är precis vad det låter som, tillval. 
Det är alltså val som kostar. Det kommer att finnas 
möjligheter till tillval för att medlemmar ska kunna 
anpassa badrummet till sina egna önskemål. En om-
fattande tillvalslista med á-priser kommer att upprät-
tas av den kommande entreprenören. Det kommer 
också att finnas en begränsad möjlighet att komma 
med egna förslag och få dessa prissatta. För arbete 
med tillval kan ROT-avdrag användas. 
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5.7 RESERVATION, FRÅNVAL OCH TILLVAL 

Observera dock att frånval och tillval kräver att med-
lemmen själv kommer överens med entreprenören 
om vad som ska göras. Vi reserverar oss för att entre-
prenören kan säga nej till lösningar som kan orsaka 
problem med funktioner, garantier och slutbesiktning 
av arbetet. I det fallet kan medlemmen göra och ta 
ansvar för egna ändringar efter slutbesiktningen av 
badrummet. Då övertar också medlemmen ansvaret 
för den gjorda ändringen.

6. Vanliga frågor och svar 
Hur länge blir jag av med vatten och avlopp?  
– Räkna med sex till åtta veckor.
  
Är det bilningar i betong hela dagarna?  
– Nej, med den metod som styrelsen valt blir det 
bilning i betong under den första veckan i respekti-
ve lägenhet. Störningar blir det dock periodvis. För 
dem som väljer att bo kvar i sin lägenhet kommer 
styrelsen att erbjuda en tillfällig lokal där man kan 
vistas dagtid. Det kommer även att höras/kännas 
när bilning sker i grannlägenheter. 
 
När beräknas byggnationen starta?  
– I dagsläget räknar vi med att kunna starta  
renoveringen under hösten 2020. 

Hur kommer värdet på lägenheterna påverkas?  
– Det är svårt att ha en bestämd uppfattning men 
historiskt kan man säga att värdet normalt sett 
ökar efter ett stambyte med badrumsrenovering. 
Lokala mäklare har kontaktas för att ge sin syn på 
frågan och samtliga anser att värdet på de enskil-
da lägenheterna ökar eftersom rörstammar och 
våtrum blir i nyskick.  

Är inte relining bättre och billigare? 
– Kostnaden för relining är lägre, men eftersom 
en relining inte omfattar fuktsäkringen av våra 
badrum åtgärdas inte hela problemet och kan san-
nolikt orsaka ytterligare kostnader framöver. Kost-
nadsfördelarna med relining blir också mindre när 
man ändå blir tvungen att installera nya rör och 
bygga slitsar för det trycksatta tappvattnet.

Hur gäller hemförsäkringen? 
– Försäkringsfrågan är alltid svår vid ett stambyte. 
Om något skulle hända i lägenheten blir bevis-
bördan svår på grund av att olika personer har 

tillgång till lägenheten och låsen vanligtvis byts 
ut tillfälligt under stambytet. Det bästa är att inte 
ha värdefulla saker framme, eventuellt se till att 
posten hanteras på ett säkert sätt, kanske göra en 
adressändring under ombyggnadstiden.
 
Kommer det att finnas dusch och uppehållsrum? 
– Ja, det kommer att finnas tillgång till duschbo-
dar med utrymmen bestående av WC-stol, dusch, 
tvättställ och ombytesmöjlighet. De är självklart 
handikappanpassade. Ett uppehållsrum kommer 
att finnas för boende under hela stambytesperio-
den. Dit kan man bege sig om det blir för bökigt 
och bullrigt i lägenheten för att koppla av, vila eller 
bara umgås. 

Hur kommer låsningen ske under ombyggnadstiden? 
– Entreprenören kommer hänga på elektroniska 
lås. Byte av låsen i lägenhetsdörren kommer alltså 
inte att ske under ombyggandsperioden. Entrepre-
nörens inpasseringar kommer loggas med hjälp av 
deras ID-brickor (ID06) så att vi vet vem som va-
rit i lägenheten och när. Medlemmarnas egna lås 
kommer att fungera som vanligt. När alla arbeten 
är klara i lägenheten tas de elektroniska låsen bort. 

Hur kommer toalettbestyren lösas under ombygg-
nadstiden? 
– Se fråga ovan. I särskilda fall kan portabel toalett 
erhållas som tillval. 

Kan man bo kvar under ombyggnaden? 
– Ja, det går att bo kvar men är självklart stökigt 
för den enskilde medlemmen. Erfarenhetsmässigt 
brukar cirka 50 procent av de boende bo kvar 
under ombyggnadstiden. Det kommer att finnas 
tappvatten i trapphuset. Elen i lägenheterna kom-
mer att fungera hela tiden, utom vid kortvariga 
elarbeten. 

7. Arbetets gång vid stambytet 
I normalfallet krävs en tid på ca 40 arbetsdagar i en 
lägenhet för att säkra kvalitet och torktider. Tiden kan 
dock variera både uppåt och nedåt. 

7.1 FÖRBEREDELSER INFÖR STAMBYTET: 

Efter stämmobeslut intensifieras planeringen inför 
byggstart. Mängder av detaljer skall lösas. Det första 
du som medlem kommer märka är att du inbjuds 
till ett informationsmöte. Detta första möte är utan 
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entreprenör. De olika alternativen gås igenom och 
upplägget presenteras. Möte nummer två kommer 
hållas i god 
tid innan just din lägenhet blir berörd av ombyggnad. 
Detta möte hålls av entreprenören trapphusvis för att 
gruppen inte ska bli för stor. Byggledare och boen-
desamordnare kommer också att delta och svara på 
frågor. På mötet kommer du få all den information du 
behöver inför ombyggnaden. Det kommer handla om 
tidplan, wc-och duschanordningar under tiden, tillval 
till grundutförande m.m. 

När trapphusmötet har hållits kommer du att få ett 
besök i din lägenhet där entreprenören kollar av det 
sista i badrummet. Därefter sätter entreprenören på 
ett batteridrivet elektroniskt lås på ditt lås. 

Innan trapphusmötet skett behöver du normalt 
inte vidta några förberedande åtgärder. 
Alla möten är frivilliga, renoveringen av din lägenhet 
kommer att fungera bra även om du väljer att inte delta.

•  Det första som sker i lägenheten är att golvet
 skyddas med täckpapp och övriga utrymmen     
 avgränsas så att damm inte sprids. Observera att i  
 vissa lägenheter med planlösningar som gör     
 avgränsningarna svåra kan känsliga möbler      
 behöva skyddas extra eller flyttas.  
 Avstängning av vatten och avlopp. Rivning och    
 demontering av inredning, porslin och rör.      
 Eventuell asbestsanering samt rivning och bilning  
 av väggar och golv. Uttransport av rivningsmate-  
 rial. Denna fas är den som innebär mest störning  
 för dig som medlem. Det kommer damma och    
 bullra. Räkna med att denna period pågår under   
 cirka en vecka.

•  Nästa fas innebär att väggar putsas och spacklas. 
 Nya stamledningar för vatten och avlopp dras    
 upp. Golvgjutning, montering av nytt undertak    
 och uppspackling av golv. 

•  Därefter kommer målningsarbeten att starta och  
  tätskikt på väggar och golv sättas. Plattsättning av  
  kakel på vägg samt klinker på golv.

•  Avslutningsvis monteras inredning, som bad-    
  rumsskåp, handdukshängare, belysning,       
  tvättställ, WC-stol, badkar eller duschvägg.      
  Påsläpp av vatten samt slutstädning. 
•   Efter det att badrum (och kök och ev. wc) är klart  
  kommer oberoende besiktningsmän att inspekte- 
  ra arbetena.  

8. Beskrivning av typbadrum 
Badrummen på Kungsholmsgatan ser olika ut i de olika 
lägenheterna. Den nya planlösningen för respektive 
badrumstyp kommer att bli som följer nedan.
•  Utrymmet för slitsen där de nya stammarna  
  kommer att dras blir på grund av dagens myndig- 
  hetskrav ungefär 0,05 m2 större än vad de flesta    
  tidigare slitsarna krävde. Det motsvarar en ökning  
  med mindre än ett A4-papper.

•  Golven som i de flesta badrummen är förhöjda    
  kommer att sänkas där så är möjligt.

•  Ett gipstak med plats för rör kommer att sänka    
  taket en del. Alla badrum kommer ha minst 2,4m  
  takhöjd.
 
För att säkerställa att myndigheternas krav på framtida 
individuell vattenmätning kan tillgodoses, måste varje 
lägenhets samtliga tappställen matas med vatten från 
den nya tappvattenstammen. Det kan i ett fåtal lägen-
heter innebära att nya rör måste dras mellan badrum 
och kök i rum utanför badrum och kök. Det innebär 
också att husets samtliga trycksatta ledningar blir nya 
och att samtliga tappställen för varmvatten får nytta av 
den nya varmvattencirkulationen.

Observera att de bilder som förekommer i foldern 
är genrebilder och inte representerar utseendet på  
de produkter som kommer att erbjudas. Föreningen 
kommer att erbjuda val mellan tre kostnadsmässigt 
likvärdiga temabadrum. Medlemmarna får sedan 
möjlighet att göra vissa tillval och frånval, för att an-
passa dessa alternativ till egna önskemål och behov. 
Dessa val begränsas dock av vad som är möjligt med 
tanke på myndighetskrav och garantier. Placering av 
avlopp från handfat och toalett samt golvbrunn är 
fasta och kommer inte kunna ändras efter individuella 
önskemål.

Vi reserverar oss för eventuella avvikelser från ned-
anstående uppställning då samtliga badrum ännu inte 
kunnat inventeras. 

Tryckfel kan inte heller uteslutas. Jämför gärna 
ritningen med ert verkliga badrum och hör av er om 
något verkar konstigt.
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BADRUMSTYPER OCH LGH NR

8.1 KUNGSHOLMSGATAN 9

TYP   PLAN   LGH

241 

    1TR    0515, 0516, 0941

    2TR    0520, 0521

    3TR    0526, 0527, 0529

    4TR    0533, 0534, 0535, 0537

    5TR    0542, 0543, 0545

    6TR    0549, 0550, 0551, 0553

    7TR    0557, 0559, 0561

    8TR    0565, 0566, 0567, 0569

    9TR    0573

242  

    1TR    0518

    2TR    0522, 0524

    3TR    0528, 0530, 0532

    4TR    0536, 0538, 0539, 0540

    5TR    0547, 0548

    6TR    0552, 0556

    7TR    0562, 0563, 0564

    8TR    0568, 0572

    9TR    0575, 0576, 0577

243  

    1TR    0517

    2TR    0523

    3TR    0531
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8.2 KUNGSHOLMSGATAN 13 

TYP   PLAN   LGH 

2501  

    2TR    0976

    3TR    0978

    4TR    0985

    5TR    0992

    6TR    0999 

2502  

    1TR    0970

    2TR    0973

    3TR    0979

    5TR    0993

    6TR    1000

    7TR    1007

2503  

    1TR    0971

    2TR    0974, 0975

    3TR    0980, 0981

    4TR    0987, 0988

    5TR    0994, 0995

    6TR    1002

2504  

    2TR    0976

    3TR    0982, 0983

    4TR    0989, 0990

    5TR    0996

    6TR    1003

    7TR    1008, 1009



9

8.2 KUNGSHOLMSGATAN 13 

TYP   PLAN   LGH 

2505  

    3TR    0984

    4TR    0991

    5TR    0998

    6TR    1005

    7TR    1010

8.3 KUNGSHOLMSGATAN 11 

TYP   PLAN   LGH 

2601 

    4TR    0942

    5TR    0950

2602 

    4TR    0943, 0947

    5TR    0951

    6TR    0961

    7TR    0967

2603 

    4TR    0944, 0948

    5TR    0952, 0956

    7TR    0968
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8.3 KUNGSHOLMSGATAN 11 

TYP   PLAN   LGH 

2604 

    4TR    0945

    7TR    0965

2605 

    4TR    0946

    5TR    0954

    7TR    0966

2606 

    4TR    0949

    5TR    0957

    6TR    0963

    7TR    0969
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Bilderna i foldern utgör endast genrebilder, 
planerat utförande presenteras senare i ritningar 
och specifikationer.
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