
                                                                                                                                                      

 

 
 

Presenterade åtgärder om stambytet på extra föreningsstämma i Brf Logen i Ör, bifogas 
stämmoprotokollet  
 
Vid föreningsstämman den 2019-01-31 redovisar styrelsens förslag till stambyte  
och våtrumsrenovering (våtrum/WC). 

Nedan följer en kort sammanställning över de beslutade åtgärder vilka du berörs av i 
lägenheten. Materialredovisning nedan utförs i nytt utförande.  

Våtrum 
Nytt undertak, ca 18-20 cm ner under befintligt tak som döljer nya avloppsrör 
Undertak målas vitt  
Kakel på vägg 15x15, 20x20 eller 20x30 cm i två varianter 
Klinker på golv 10x10 cm i 4 valfria utvalda kulörer 
Takplafond i tak 
Badrumsskåp med belysning och eluttag ovan tvättställ 
Dörrfoder målas 
Ny golvtröskel 
1 st 4-krok och 1 st 2-krok samt pappershållare 
Förberedelse för tvättmaskin (ny el samt vatten/avlopp)  
Badkar alternativt duschhörna/duschvägg 
Termostatblandare med duschanordning 
Befintlig tvättmaskin återansluts (om den är korrekt installerad)  
Golvbrunn 
Golvstående WC-stol, (ibland vägghängd) i de våtrum där WC-stol idag finns, inte annars  
Tvättställ med ettgreppsblandare 
Nytt element 
 
WC-utrymme (extra toalett) 
Nytt undertak, ca 18-20 cm ner under befintligt tak som döljer nya avloppsrör 
Tak och väggar målas vita  
Kakelfrimärke på vägg ovan tvättställ 
Klinker på golv 10x10 cm i 4 valfria utvalda kulörer 
Golvstående WC-stol (ibland vägghängd)  
Tvättställ med ettgreppsblandare 
Spegel ovan tvättställ 
Belysningsglob ovan spegel 
Eluttag vid dörren 

Kök 
Ettgreppsblandare med diskmaskinsavstängning  
Vattenlås inkl. pip för avlopp till diskmaskinsanslutning 
Befintlig diskmaskin återansluts (om den är korrekt installerad) 
Ny tät botten i diskbänkskåpet 

Hall/ Allmänt 
Gruppcentral för 3-fas med jordfelsbrytare och automatsäkringar 
Elledningar dras i befintliga rör till badrum 
 
Rörstammar för vatten och avlopp byts oftast i befintligt läge 
Ritningar för badrum/WC/stamlägen redovisas i bildpresentationen under §8.  
 
 
Brf Logen i Ör 
2019-01-31 

http://www.logenbrf.se/

	Presenterade åtgärder om stambytet på extra föreningsstämma i Brf Logen i Ör, bifogas stämmoprotokollet
	Nedan följer en kort sammanställning över de beslutade åtgärder vilka du berörs av i lägenheten. Materialredovisning nedan utförs i nytt utförande.
	Våtrum
	Nytt undertak, ca 18-20 cm ner under befintligt tak som döljer nya avloppsrör
	Undertak målas vitt
	Kakel på vägg 15x15, 20x20 eller 20x30 cm i två varianter
	Klinker på golv 10x10 cm i 4 valfria utvalda kulörer
	Takplafond i tak
	Badrumsskåp med belysning och eluttag ovan tvättställ
	Dörrfoder målas
	Ny golvtröskel
	1 st 4-krok och 1 st 2-krok samt pappershållare
	Förberedelse för tvättmaskin (ny el samt vatten/avlopp)
	Badkar alternativt duschhörna/duschvägg
	Termostatblandare med duschanordning
	Befintlig tvättmaskin återansluts (om den är korrekt installerad)
	Golvbrunn
	Golvstående WC-stol, (ibland vägghängd) i de våtrum där WC-stol idag finns, inte annars
	Tvättställ med ettgreppsblandare
	Nytt element
	WC-utrymme (extra toalett)
	Nytt undertak, ca 18-20 cm ner under befintligt tak som döljer nya avloppsrör
	Tak och väggar målas vita
	Kakelfrimärke på vägg ovan tvättställ
	Klinker på golv 10x10 cm i 4 valfria utvalda kulörer
	Golvstående WC-stol (ibland vägghängd)
	Tvättställ med ettgreppsblandare
	Spegel ovan tvättställ
	Belysningsglob ovan spegel
	Eluttag vid dörren
	Kök
	Ettgreppsblandare med diskmaskinsavstängning
	Vattenlås inkl. pip för avlopp till diskmaskinsanslutning
	Befintlig diskmaskin återansluts (om den är korrekt installerad)
	Ny tät botten i diskbänkskåpet
	Hall/ Allmänt
	Gruppcentral för 3-fas med jordfelsbrytare och automatsäkringar
	Elledningar dras i befintliga rör till badrum
	Rörstammar för vatten och avlopp byts oftast i befintligt läge

