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Info om stambytet
Samarbetspart för projektledning av stambytet är beslutat 
 

Styrelsen har tagit ett avgörande steg mot det stora projektet stambyte och våtrumsrenovering 
genom beslut om val av samarbetspart för projektledningen. Valet blev konsultföretaget ÅF. ÅF är 
ett tekniskt konsultföretag med 7000 anställda och de har sitt kontor på Frösundaleden i Solna. ÅF 
har lång erfarenhet av stambyten och genomför många projekt som liknar vårt varje år. 
 
Vi kommer huvudsakligen att arbeta med två personer från ÅF; Niklas Hesselvall och Lars Sandberg. 
Information är nyckeln till ett lyckat stambytesprojekt. Vi i styrelsen och ÅF kommer att informera 
både skriftligt och muntligt och återkommer snart med datum för möten och stämma för att fatta 
beslut om projektet. 
 
Mer information om ÅF finns att läsa på www.afconsult.com  

 
Ny ventilation 
Snart kan vi glädjas åt nya ventilations-

anläggningar i våra hus. Föreningen har handlat 

upp den entreprenör som kommer att utföra 

arbetet med att byta ut vår gamla och dåligt 

fungerande ventilationsutrustning. Företaget 

heter Henriksbergs Verkstäder AB (HV-Vent) och 

har lång erfarenhet från branschen. 

 

Arbetet kommer att påbörjas så snart Solna Stad 

godkänt det bygglov som krävs för att installera 

frånluftsfläktar på våra tak, vilket är en del av den 

nya ventilationslösningen. Ytterligare information 

om tidplan för installationen kan ges så snart vi 

fått vår bygglovsansökan godkänd.  

 

 

Planen är att påbörja arbetet i port 12 där 

fläktarna är mest slitna. 

 

Förutom att byta ut både till- och frånluftsfläktar 

så kommer nya och effektivare 

värmeåtervinningsbatterier att installeras. Totalt 

sett finns det stora möjligheter att spara både el- 

och fjärrvärmekostnader med den nya 

ventilationsutrustningen. Om vi i en framtid vill 

bygga på med ytterligare energibesparande 

teknik så kommer det att finnas möjlighet till det. 

 

Med vänlig hälsning,  

Styrelsen BRF Hagalunden 

Information till boende i 
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