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Bostadsrättsföreningen Slottsskogen, Övre Husargatan 39, 1 tr, 413 14 Göteborg 

Telefon: 031-711 50 40 · E-post: brf.slottsskogen@telia.com  

Hemsida: www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen 

Expeditionstid: Fastighetsskötare torsdagar 17.00 – 18.00 Styrelse: Tisdag 18:30–20:00 (jämn vecka) 
 

Hiss-special med information om det 

kommande hissbytet i brf Slottsskogen 

2020 - 2021 
I sommar startar arbetet med att byta ut hissarna.  

Föreningen kommer att byta samtliga hissar, totalt 16 stycken, med start i juli (vecka 31) 

2020. Arbetet beräknas vara klart under våren 2021.  

 

 

Hissarna har besiktigats årligen. Innan beslutet om hissbyten togs besiktigades hissarna 2019 

dessutom av flera utomstående konsulter som konstaterade att dagens maskineri har en 

kvarvarande livslängd om max 4–5 år. Både tillgänglighet, framför allt för handikappade och 

barnvagnar, och säkerhet behöver förbättras.  

Föreningen har valt Otis som hissleverantör efter en upphandling som gått ut till fyra företag. 

Otis har verksamhet med över 60 000 anställda i världen och regionkontor i Göteborg. 

Företaget har funnits sedan 1860-talet. 

 

  
Bild på hiss med en dörr.  

Vy in i hissen när du går in 
Bild på hiss  med två dörrar  

Vy inne i hissen mot hissdörren                                                                                         



Hissarnas hållbarhet 
De nya hissarna har en beräknad livstid om minst 25 år och förbrukar 40 procent mindre el. 

De gamla maskinrummen behövs inte och kommer att byggas om till förråd.  

Hissarna har en garantitid om fem år vilket innebär att vi inte har några servicekostnader de 

första fem åren. Därefter trappas servicekostnaden upp under fem år till full avgift. Brf 

Slottsskogen kommer att ha serviceavtal med Otis.  

Alla hissbyten är schemalagda 

Ett hissbyte tar ca 5–6 veckor och bytena förläggs under fyra kvartal med fyra byten per 

kvartal. Just nu utreds om schakt kan tas upp på Övre Husargatan 29–39 så att entré kan 

anordnas både på gatuplanet samt som nu också i garagenivån. Det kommer i sådant fall 

innebära att utbytet på Övre Husargatan 29–39 tar något längre tid än i övriga entréer.  

Tidsschemat kan komma att justeras beroende på hur snabbt en hiss blir klar. Otis kommer 

inte att göra uppehåll i arbetet vilket betyder att om en hiss blir klar tidigare än beräknat börjar 

man med nästkommande i schemaordningen. Arbetet gör uppehåll fr. o. m. vecka 46, 2020 

t.o.m. vecka 1, 2021. 

Närmare information om exakta datum lämnas när det närmar sig. Observera att det kan 

uppstå oförutsedda händelser som kan förändra planeringen.  

Så här ser schemat ut för samtliga hissbyten:   

 

Arbetet kommer att innebära störningar och olägenheter 

Arbetet förläggs mellan kl. 07 och 17 på vardagar och kommer stundtals vara mycket 

störande. De största problemen för oss boende kommer att vara störande ljud och att man inte 

kan använda hissen under bytet. Borrning kan förekomma mellan kl. 08 och 17. Räkna med 

att det kan vara höga och störande ljudnivåer då borrning utförs vilket sker framför allt i 

början av bytet. Ljud kommer att vara störande även när andra hissar byts än den i din egen 

trappuppgång då ljud och vibrationer förflyttas genom väggar och schakt. Inga arbeten under 

helger är inplanerade. 

 

Adress Hissbytet beräknas starta Hissbytet beräknas klart 

Linnégatan 70 Vecka 5, 2021 Vecka 10, 2021        

Linnégatan 72 Vecka 37, 2020 Vecka 42, 2020        

Linnégatan 74 Vecka 40, 2020 Vecka 45, 2020        

Linnégatan 76 Vecka 37, 2020 Vecka 42, 2020        

Linnégatan 78 Vecka 40, 2020 Vecka 45, 2020        

Linnéplatsen 3 Vecka 31, 2020 Vecka 36, 2020        

Linnéplatsen 6  Vecka 31, 2020 Vecka 36, 2020        

Linnéplatsen 5  Vecka 34, 2020 Vecka 39, 2020        

Linnéplatsen 8 Vecka 2, 2021 Vecka 7, 2021          

Övre Husargatan 29 Vecka 13, 2021 Vecka 18, 2021        

Övre Husargatan 31 Vecka 9, 2021 Vecka 14, 2021        

Övre Husargatan 35 Vecka 9, 2021 Vecka 14, 2021        

Övre Husargatan 39 Vecka 13, 2021 Vecka 18, 2021        

Övre Husargatan 41 Vecka 34, 2020 Vecka 39, 2020        

Olivedalsgatan 4 Vecka 2, 2021 Vecka 7, 2021          

Olivedalsgatan 8 Vecka 5, 2021 Vecka 10, 2021        



Arbetsmaterial kommer att finnas lagrat i fastigheten 

Under arbetet kommer hissteknikerna att behöva förvara material på olika ställen i 

fastigheten. Vi räknar med att en del kommer att stå inne på gården och i lagringsrum i 

garaget. Medan arbetet pågår under dagen kan material också finnas inne i fastigheten. Otis´ 

personal kommer att använda bordtennisrummet som paus/personalrum under byggperioden 

vilket innebär att boende i föreningen inte har tillträde dit. 

 
Container och sopor 

Otis kommer att behöva ställa en container för avfall på gården Olivedalsgatan 4 under vissa 

perioder, och den container som medlemmar slänger skräp i kan behöva anpassas till det 

vilket kan innebära att tiderna ändras och att det kan gå längre tid mellan containrarna. Håll 

koll på datumen som finns på föreningens hemsida. Tillfällena kommer också annonseras på 

föreningsexpeditionens dörr. Våra grannföreningar påverkas också och kommer att 

informeras. Det är mycket viktigt att du även under hissbytesperioden slänger din kompost i 

ÅV-rummet och inte i sopnedkastet. I sopnedkastet får man, liksom tidigare, enbart slänga 

restavfall. Det finns stor risk att sopsugen överbelastas med stopp som följd om även 

komposten slängs där. 

 
In- och utpassage i fastigheten 

När den gamla hissen tas ut och en ny monteras kan man inte ta sig till sitt våningsplan med 

hiss utan måste gå i trapporna. På Olivedalsgatan 4 och 8 och Linnégatan 72, 74, 76, 78 

kommer man att kunna gå över vinden, dvs. att medan hissen på exempelvis LG 74 byts ut 

kan du som bor där gå över vinden till LG 72 och ta den hissen ner respektive upp. Till vinden 

kommer du genom att ta en trappa från det översta våningsplanet. God belysning kommer att 

finnas och vägen till och över vinden kommer att märkas ut tydligt. På Olivedalsgatans vind 

kommer även trappsteg och ledstång att monteras. Passage via Linnéplatsens vind är inte 

möjlig. 

Förvaring av barnvagnar, rullatorer och rullstolar 

Då det inte är möjligt att transportera barnvagnar, rullatorer och rullstolar via trapphusen 

kommer dessa att behöva förvaras i fastighetens barnvagnsförråd som ligger på entréplanet. 

Förråden töms under våren för att lämna plats för dem som har behov av förvaring under 

hissbyggnationen. Här finns förråd där du kan ställa din barnvagn eller rullator: 

Övre Husargatan 29, 31, 35, 39. 

Olivedalsgatan 4, 8. 

Linnégatan 76, 74 (tillfälligt förråd upplåts), Linnégatan 70. 

Boende på Linnéplatsen 3 och 5/6 får under perioden ställa sin barnvagn/rullator i ett förråd 

på gården bredvid föreningsexpeditionen. 

 

Post, tidning, hemtjänst, räddningstjänst 

Post kommer under hissbytesperioden att levereras till föreningsexpeditionen för avhämtning 

när expeditionen är öppen dvs jämna tisdagar kl. 18.30 – 20 och torsdagar kl. 17-18.  

Tidningar placeras i en låda inne i entrén vid gårdsplan där du själv får hämta. Du som har 

svårighet att ta dig ner och upp för trappor kanske kan få hjälp av en granne att hämta ev. post 

och tidning. Du kan pausa din post om du vill. Kontakta då adressändring 
https://www.adressandring.se/private/faq?category=c98-pausa-posten 
Du som har hemtjänst måste själv informera berörd hemtjänstleverantör om hissbytet. 

Räddningstjänsten är informerad och ifall en ambulanstransport skulle behövas under de 

veckor en hiss byts ut kommer de att hantera det. 

https://www.adressandring.se/private/faq?category=c98-pausa-posten


Grannhjälp 

Hissbytesperioden kommer att innebära att några personer får svårt att komma ut under några 

veckor och här kan grannar vara till stor hjälp för varandra. Det kan handla om bärhjälp i 

trappen eller stöd för att komma ut ibland, hjälp med att hämta post och tidning, slänga 

kompost i ÅV-rummet mm. Hör gärna runt i din trappuppgång om det är någon som behöver 

hjälp, om ni är flera som kan hjälpa till och vad ni kan göra. 

 
Matleveranser 

Det kan vara en god idé att bunkra upp lite extra med mat och dryck i kyl och skafferi inför 

perioden utan hiss. Det finns flera företag som levererar livsmedel till hemmet och även de 

som specialiserat sig på färdiga matleveranser. Några företag som levererar livsmedel är 

MatHem, Mat.se, Middagsfrid, Linas matkasse m. fl.  

In- och utflyttning och renovering 

Under hissbytesperioden kommer det inte att gå att transportera större saker till och från 

lägenheten. Planera därför ev. försäljning av din lägenhet så in- och utflyttning och visningar 

fungerar. Renovering kan också bli svårt att genomföra under de veckor hissbytet i din 

trappuppgång genomförs vilket styrelsen därför direkt avråder från.  

 
Annat boende och avgift 

Man kan boka in sig som vanligt i ett av de gästrum föreningen har på Övre Husargatan. Brf 

Slottsskogen reserverar inga rum för enskild medlem utan det är upp till var och en att boka. 

Var ute i god tid, rummen är normalt uppbokade en hel del, och trycket kan bli hårt under 

hissbytesperioden. Ett gästrum kostar 200 kr/natt och har två sängar, mindre matbord med två 

stolar, minikök och dusch med wc. Enkel köksutrustning finns. Ett vandrarhem i privat regi 

finns på Linnéplatsen. Avdrag på månadsavgiften eller ersättning för gästrumskostnad utgår 

inte.  

Resa bort en god idé 

Om man har möjlighet att under tiden för hissbytet tillfälligt bo på annan plats, kanske resa på 

semester, är det förstås det enklaste sättet att slippa de olägenheter som uppstår i fastigheten. 

Bokning av föreningslokal 

Under perioden då hissen på Linnéplatsen 6 byts kommer man inte kunna boka 

föreningslokalen. Det är planerat från vecka 31 till vecka 36 2020. 

 

De nya hissarnas utseende  
Hissdörrarna kommer att ha automatisk öppning och hissarna har innerdörrar som följer med 

hissen vilket gör hissen mycket säkrare. Dörrarna kommer att ha ett ytskikt av mönstrad, 

rostfri plåt så att de ska hålla sig snygga och tåla lite stötar. De två långväggarna utförs i ljust 

trälaminat och den ena sidan har en ledstång och en utfällbar sits. På motsatt sida finns 

reglage med knappar. Kortsidan mitt emot dörrsidan förses med mörkt, läderliknande laminat 

och en spegel. Alla hissar förses med s.k. Magic Mirror med en informationsskärm som visar 

vilka som bor i trappuppgången, aktuella meddelanden m.m. Magic Mirror är en spegel med 

inbyggd skärm som fungerar som en anslagstavla. Informationen som visas kan fjärrstyras 

och anpassas till respektive hiss. Belysning finns i alla hörn. 

I de hissar som har två öppningar (Linnéplatsen 5/6 och eventuellt Övre Husargatan 29–39) 

sätts spegeln på ena långväggen och hissarna får automatisk dörröppning på båda kortsidorna. 

Golvet kommer att vara belagt med klinker.  



Uppfräschning av entréer 

I samband med hissbytena kommer entréerna att fräschas upp med ny kakel/klinker. Hur 

mycket som blir utbytt är ännu inte beslutat men ytorna kring hissöppningen får nya plattor. 

Ev. kommer också de platsbyggda blomlådorna att försvinna. Mer information om detta 

kommer. 

Information och frågor om hissbytet 

På föreningens hemsida kommer frågor och svar kring hissbytena att läggas upp efterhand. 

Se: https://www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen/hissbyte/ 

 

Har du frågor kring hissbytet? Mejla dem till föreningens mejl eller lägg ett brev i 

expeditionens brevlåda. Glöm inte dina kontaktuppgifter så vi kan återkoppla. 

Fortlöpande information kommer också att publiceras i Slottsskogsnytt. 

När hissbytet närmar sig din trappuppgång kommer mer detaljerad information att finnas. 

Kontaktuppgifter för frågor: 

Förvaltare Mikael Hjörnhede 

mikael.hjornhede@hsb.se 

tel 010  442 22 49 

 

Föreningens mejladress 

brf.slottsskogen@telia.com 
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