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Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.   

   

 

  

  

   

       

Riksbyggen informerar 
 Malmö 2018-11-28 

Underhållsarbete på BRF Malmöhus 15 

Hej! 
 

Fastigheten du bor i är byggd år 1964 och installationerna har 

under årens lopp blivit slitna och måste nu förnyas. Riksbyggen har 

på uppdrag av styrelsen utfört utredning av statusen på 

fastighetens avloppsrör, kall- varmvattenrör samt fastighets och 

lägenhets el.  

 

Efter utredningen har beslut fattats att vi ska arbeta vidare, ta fram 

underlag och anbud angående frånluftsvärmepumpar, rörinfodring 

av avloppssystemet samt el renovering.  

 

Varför behövs avloppsledningarna renoveras? 

Avloppsledningarna är av gjutjärn från år 1964 och påvisar mycket 

rostangrepp, beläggning och läckage. Avloppsledningarna är 

inventerade samt inspekterade med tv inspektion. Riksbyggen 

rekommenderar att utföra åtgärd inom snar framtid för att undvika 

framtida vattenskador och dyra kostnader som följd.  

 

Ny säkrare el! 

Fastighetens el når inte upp till dagens standar på elsäkerhet och 

är i stort behov av uppgradering. Elinstallationer i form av 

elcentraler och kablage anses ha en livslängd på 45 år. Malmöhus 

15 uppfördes 1964 och har uppnått en ålder på 54 år.  

 

Utredningen visar att det finns ett stort behov av att åtgärda utbyte 

av centralutrustningar, kabelförband och ledningar med mera. Mer 

information vad som gäller för fastigheten samt varje lägenhet 

kommer längre fram. 

 

 

                                                                          Var god vänd 

 

 

 

  

 

 

 

0771-
860 860 



 

Finansiering 

Dessa renoveringar kommer att finansierat externt via nya banklån. 

Ökade räntekostnader och amorteringar kommer att finansieras via 

avgifthöjningar. Detta har du fått information om av styrelsen samt 

vår ekonom. 

 

Du som bostadsrättsinnehavare blir alltid kallad till ett 

informationsmöte när entreprenören är upphandlad där får du mer 

detaljerad information om vad som gäller för just din lägenhet.  

 

Preliminära tider: 

Frånluftsvärmepumpar start april 2019 

Rörinfodring start aug/sep 2019 

El uppgradering starttid är inte inplanerad. 

 

Vi ber att få återkomma med en specifik tidsplan när upphandlingen 

av respektive entreprenör är klar. 

 

Det har uppkommit frågor därför kommer du att bli kallad till ett 

allmänt möte redan i dec 2018 

 

Med vänlig hälsning 

Riksbyggen 

 

Anna Larsson 

 

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta mig via mail: 

Anna.x.Larsson@riksbyggen.se 

 

I samarbete med styrelsen för Riksbyggen Brf Malmöhus 15  
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