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KORTFATTAD SAMMANFATTNING FRÅN BRF LINERO 

INFORMATIONSMÖTE DEN 31 JAN. 2022 

Ordförande i styrelsen inleder kvällens informationsmöte kl. 18:30 med en presentation av 

kvällens agenda. Det som ska beröras är:  

- Allmän information 

- Vad innebär ett stambyte? 

-Varför behövs det vidtas ett projekt med stambyte? 

-Hur kommer ett stambyte att genomföras? 

- Hur påverkar ett stambyte medlemmarnas boende? 

-De medlemmar som förordar relining ska presentera sitt alternativ.  

Presentationen kommer inte att genomföras av styrelsen utan det är Anders Adolfsson som 

kommer att framföra information om relining. 

 

Här efter fortsätter ordförande att informera medlemmarna om att styrelsen fick en begäran om 

att kalla till en extra föreningsstämma med begäran om att beslut om relining ska finnas med 

som beslutspunkt. I begäran framställs även krav på att metoden ska få presenteras av sakkunnig 

för diskussion och frågor av medlemmar. 

 

Begäran om extra stämma inkom den 28 december 2021. Ordförande gick igenom lagkraven för 

att kalla till extra stämma. I detta sammanhang upplyste ordförande att styrelsen redan i oktober 

2021 hade planerat för ett informationsmöte och en extra stämma. Minoritetens begäran har 

därmed lagts in på dessa två möten. Idag presenteras alternativet relining med möjlighet till 

diskussion och frågor, och på stämman kommer de två olika alternativen att ställas mot varandra 

för medlemmarna att ta ställning till. 

 

TRADITIONELLT STAMBYTE 

 

Ordförande lämnar ordet till HSB Skånes projektledare Jhonny Nilsson. Jhonny går igenom 

presentationen som finns separat att läsa i pdf på föreningens hemsida.  

Jhonny talar om för- och nackdelar för stambyte kontra relining och i förhållande till de resultat 

av undersökningar som utförts av föreningens stamledningar. Under presentationen erhåller 

medlemmarna även information från föreningens ekonom Emelie Öman. Emelie går igenom en 

upprättad kalkyl för föreningens ekonomi och lånebehov inför ett eventuellt stambyte. Anneli 

Hogart Palm talar sedan om vilka beslut som ska fattas på stämman. Den 15 feb. 2022 ska 

medlemmar välja mellan ett traditionellt stambyte eller relining. Här gäller vanlig enkel 

majoritet. Om det blir beslut för traditionellt stambyte kommer efterföljande frågor om ingrepp i 

bostaden, temporärt övertagande av ansvarsfördelningen till föreningen och beslut om 

föreslagen modell för kompensation för medlem som redan utfört renovering i badrum att fattas. 

Om det blir ett beslut för relining så faller dessa frågor och vidare utredning får utföras 

beträffande relining.  

 

Efter presentationen ställer medlemmar frågor. 

Vad är det för sannolikhet att man finner vattenskador i bostadsrätterna?  

Jhonny: Ddet är relativt stor sannolikhet. Redan idag finns en hel del kända vattenskador. 
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Behöver radiatorerna bytas? De byttes för ett par år sedan? 

Jhonny: Ja de behöver bytas för att alla gällande branschregler ska uppfyllas. 

Kommer gamla rör att försvinna/tas bort? 

Jhonny: Ja och nej. De gamla rören kommer antingen att tas bort eller så blir de pluggade. Det 

behövs en projektering för att se om nya rör ska ersätta de befintliga rörens plats. 

Kommer nya rör att synas i badrummet? 

Jhonny: Några rör kommer att synas för att alla gällande branschregler ska uppfyllas. 

Lägre i taket? Kommer kvadratmetrar av badrum förändras? 

Jhonny: Ja taket kommer att sänkas något. Någon cm möjligen. 

Medlem vill har utvecklat svar om vilken/vilka nackdelar det är med relining? 

Jhonny: Framför allt är det att föreningen inte erhåller en helhet i renoveringen. Det finns 

fortfarande överhängande risker med vattenläckage. 

Vad händer om det inte blir 2/3 majoritet på beslut om ingrepp? 

Anneli: Då blir det inte möjligt att göra ett stambyte med efterföljande badrumsrenovering. 

Kommer styrelsen att avgå om det inte blir beslut i enlighet med styrelsens förslag om 

traditionellt stambyte? 

Inga svar ges. 

Kommer det att bli byte av stammar i kök och badrum? 

Jhonny: Ja. I badrum kommer även nya tät- och ytskikt att återställas. 

Om det blir relining? Är befintliga rör tillräckligt bra? 

Jhonny: Det vet föreningen inte idag. Håller inte rören vid en relining så måste man bryta upp i 

badrummet, bila upp, byta stammen och göra om badrummet. 

Angående ekonomin undrar en medlem om det finns mer detaljer på vad det skulle bli i ökning 

per objekt om stambyte blir aktuellt. 

Emelie har inte gjort sådan beräkning men styrelsen. Det är uppskattningar utifrån beräknade 

procentuella höjningar fram till 2026 och kalkyl på kostnad. 

Bild läggs fram på skärmen.  

1 rok  ca 211 kr  ökning från år 2022- 2026 

2 rok  ca 308 kr  ökning från år 2022- 2026 

3 rok 78 kvm  ca 393 kr  ökning från år 2022- 2026 

3 rok 85 kvm  ca 439 kvm  ökning från 2022- 2026 

4 rok   ca 476 kr  ökning från 2022- 2026 

Hur är godstjockleken mätt?  

Jhonny: Godstjockleken är mätt på ca 10–15 stammar i olika hus som ger oss genomsnittet 2,6 

mm.  

Mer information ges om ledningar. Taken kommer att sänkas något. 

 

Kommer ledningarna att isoleras?  

Det finns olika ledningar och vilken sorts ledning som väljs beror på hur upphandlingen med 

entreprenören ställs. Det väsentliga är att krav på ljudnivå uppfylls. 
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Blir det en totalentreprenad? 

Jhonny: Ja. 

Kommer det att ställas krav på garantier från totalentreprenören – för det fall att firman hamnar 

på obestånd? 

Jhonny: Ja. 

Kommer köken att ändras? 

Jhonny: Nej. Det kommer att bytas kran. 

 

Kommer det vara annat ingrepp i köket? 

Jhonny: Det är inte möjligt att ge exakt svar på det då entreprenör behöver inventera och 

kontrollera om köket t.ex. är ombyggt. Annars kommer det mest troligen var att ett rör kommer 

att behöva dras i köksskåp eller om det bli någon mindre låda i ett skåp. Det kommer inte att ske 

en funktionell förändring i köket. 

Är akuta reliningar utförda? 

Jhonny: Ja reliningar är utförda men då är det endast på de ställen där vattenläckan är 

konstaterade. Det är inte hela stammen som är relinad. 

Kommer värdet på bostadsrätten att höjas mer efter ett traditionellt stambyte än om en relining 

utförs? 

Emelie: Oftast tittar spekulanter till bostadsrätter i Årsredovisningen för att se stambyte är 

utfört. Är det så indikerar det att föreningen inte kommer att ha ett så stort och kostsamt projekt 

i närtid vilket brukar ge avspegling i värdet. 

Om man tittar i informationsmaterialet från 2019 står det en jämförelse mellan alternativa 

metodernas livslängd. Stämmer det? 

Jhonny: Ja. 

Kan mina dörrar installeras? 

Jhonny: Det går inte att besvara tyvärr. Det krävs ett stämmobeslut först och sen en kontroll av 

lägenhet. 

Hur är det med kakel? 

Jhonny: Det är ett samtal som man får tala med entreprenören om det blir dags. 

Hur är det med fönster och toalettdörrar? 

Jhonny: Dessa kommer att renoveras och målas. Eller så blir det nödvändigt att byta ut dem, det 

beror på dess skick.  

Medlem svarar – det är besvärligt att kakla till befintliga fönster. Det är bättre med nytt. 

Stämmer det att det finns HSB bostadsrättsföreningar som väljer olika tekniska lösningar för 

renovering av stammar? 

Jhonny: Ja det beror på fastighetens begivenheter som styr vilket som förordas och väljs. 

Kan HSB Skåne vara behjälplig vid relining? 

Jhonny: Ja absolut. 

Vad innebär kem-toa /mulltoa?  

Jhonny: Det är en lyxigare variant av husvagnstoalett. 
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Handtvättsmöjlighet kommer finnas i trapphuset. 

HSB Skåne är ju experter på fastigheter? Vilket alternativ förordar du? 

Jhonny: I ert fall förordas ett traditionellt stambyte. 

Kan man bo kvar i lägenheten under pågående stambyte? 

Jhonny: Ja det kan man absolut. Vissa olägenheter kommer det att innebära då badrum behöver 

rivas ned osv. men det går absolut att bo i lägenheten. 

Är det mer besvärligt att dra upp kakelgolv än plastgolv?  

Jhonny: Det är inte mer besvär.  

 

RELINING 

Klockan 20:05 erhåller gruppen för relining platsför att framföra sin presentation. 

Anders Adolfsson går igenom sitt material som ni finner som pdf på föreningens hemsida. Till 

denna presentation finns det även en länk som visar på hur relining kan utföras. 

Anders understryker att föreningens medlemmar inte får något utan medlemmarna ska betala. 

Han berättar om fördelar med relining kontra traditionellt stambyte.  

Reliningruppen framhåller följande fördelar med sitt förslag om relining. 

Medlem kan bo kvar utan större olägenhet. Medlems husdjur kan bo kvar.  

Relining pågår i ca 3-5 dagar och inte några 5 veckor som stambyte minst tar. 

Inga kök kommer att rivas ut och det kommer att föreligga mindre risk för skador på material i 

kök när relining utförs. Boende med hemhjälp kan bo kvar under reliningen. Det kommer inte 

heller att vara buller och oljud och inget damm. På det hela taget kommer reling att ha en 

mindre miljöpåverkan. 

Relininggruppen har varit i kontakt med andra bostadsrättsföreningar i Lund som har använt sig 

av reliningtekniken. Med deras erfarenhet kan ovan argument anses vara styrkta. Relining är ett 

mycket bra alternativ för medlem och för föreningen. Härtill vill relininggruppen påtala att det 

kan finnas någon stam som är i sådant skick att ett byte ändock måste utföras.  

Relininggruppen talar om nackdelar med traditionellt stambyte. Det är dammigt och mycket 

oljud under en lång period. Om man inte vill bo kvar i detta så får medlem själv bekosta sitt 

dubbla boende under tiden. Det finns dessutom risker att entreprenören gör fel och kanske 

borrar ner till grannen.  

Fastigheterna är av byggkonstruktion med betongbyggvalv vilket innebär att oljud kommer att 

fortplantas i fastigheten.  

Taken kommer att sänkas upp till 20 cm för de medlemmar som bor på första våningen kommer 

det att bli att golvet höjs upp också. 

Hur ser rören ut? Det frågan ställdes på informationsmöte 2019 och enligt relininggruppen har 

inte svar erhållits än idag. 

Härefter upprepas för- och nackdelar för relining kontra traditionellt stambyte beträffande 

kostnad, hur lång tid projektet tar och vart medlem kan bo under ett projekt. Se gärna 

uppställningarna i reliningsgruppens material. 
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Vid relining som är ett mindre kostsamt alternativ kan medlem bo kvar utan olägenhet. 

Vid stambyte som är väldigt kostsamt kan medlem inte kvar p.g.a. oljud, damm etc. 

Innan medlemmar ska få ställa frågor avslutar relininggruppen med att de inte är mot en 

renovering men att alternativ finns till traditionellt stambyte. Det är viktigt att medlemmarna 

förstår att det är medlemmarna som beslutar vilket tillvägagångssätt som ska användas. 

 

Hur går reliningmetoden till väga?  

Anders: Det finns olika tillvägagångssätt. Först så rensas rören, sedan filmas dessa och 

dokumenteras. Där det är som sämst i rören strumpas röret och därefter relinas rören för en ökad 

hållfastighet. Det är då en massa som sprutas in i röret. 

Vilket material består denna ”massa” av? 

Anders: Det är en kemisk blandning. Strumpan är av en tvåkomponent. 

Plastmaterial i rör där vatten ska rinna är det ett miljövänligt alternativ när omvärlden talar om 

plastens effekt på miljö, människan, djur, fortplantning mm?  

Anders och Marie-Louise: Firmor som relinar är miljöcertifierade och det måste man kunna lita 

på. (Exempelvis Brf Runristaren som har relinat med Repipe, ett miljöcertifierat bolag.)  

Medlem: bara för att firman och dess metod idag har miljöcertifikat behöver det inte innebära 

att det är en trygghet för framtidens miljö. Tänk på hur asbest nyttjades förr och vad som är känt 

om detta idag. 

Samtal förs mellan relininggrupp och medlemmar som läser upp förmaningar och 

förhållningsregler som Brf Runristarens medlemmar har fått ta del av efter den föreningens 

relining. I relgerna står det bl.a. att medlem inte får använda propplösare. Hur ska man se till att 

medlemmar som inte kan följa enklare anmaningar som sopsortering ska följa dessa i relinade 

rör? Reliningsgruppen påtalar att medlemmar ska inte använda propplösande produkter i några 

rör. 

Om relining görs nu – kan det göras igen? 

Anders: Det vet vi ej. Utvecklingen går framåt och även så med miljöklassificeringen av 

utförande firmor. Om medlemmarna väljer relining så kommer sakkunniga att anlitas. 

Medlem uttalar sig om att det är mer miljövänligt med relining då det inte blir lika mycket 

byggavfall som vid traditionellt stambyte. 

Medlem talar om att föreningen idag är skuldfria och vid ett traditionellt stambyte kommer att 

ådra sig skulder och att HSB Skåne endast ser föreningens som en guldgruva att profitera på. 

Medlemmen fortsätter att hävda att HSB Skåne maskerar kalkyler endast för att profitera på 

förneingen.  

Jhonny: Svarar att medlemmens förening och medlemmen själv är delägare i HSB Skåne varför 

sådana påstående är helt inkorrekta i någon del. HSB Skåne döljer inget. Alla HSB-ansluta 

bostadsrättsföreningar äger HSB Skåne som är en ekonomisk förening, en kooperation. 

Anders: Inflikar och säger att medlemmen och samtalet har fått fel fokus nu. Det som 

relininggruppen vill lyfta fram är att relining är mindre kostsamt för föreningen, och det är 

viktigt att värna om medlemmarnas medel och ansvar för föreningens framtid. 

Medlem säger att föreningen inte har gjort en riskanalys av relining-metoden. Det har bara 

presenterats att relining är riskfyllt. Medlem säger att hen tror att det blir bra i slutändan. 
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Jhonny: Säger att det som har lyfts fram är att relining inte fångar alla de delar som ett 

traditionellt stambyte berör.  

Det förs samtal om hur årshyran kommer att se ut per kvadratmeter i ett genomsnitt och i 

jämförelse med andra bostadsrätter i Lund. Kommer det att bli en värdeökning för föreningens 

lägenheter i och med en relining – i jämförelse med traditionellt stambyte. 

Marie-Louise. Värdet av en bostad i vilken det utförts relining i beror på hur det ser ut inne i 

lägenheten. 

Marie-Louise framhåller åsikt om att det är synd att föreningen inte har fått lösa allt internt utan 

inblandning av HSB Skåne. 

Medlem frågar om vem som ansvara om relining inte fungerar efter en tid. 

Anders: Utförande firma har garantitid och därefter är det i vanlig ordning föreningen som har 

ansvar. 

Jhonny: Inflikar att det nyss nämnda stämmer med mindre att föreningen kan påvisa att 

medlemmen har varit vållande till skada. 

Kan man byta badrum även om det är relining som utförs?  

Anders: Ja, men det är viktigt att hålla koll på alla branschregler. Följa alltid gällande regler, 

anlita auktoriserad byggfirma och ta bilder på vad som görs. 

När behöver tappvattenledningar bytas/göras om? 

Här ges flera uppgifter/svar. 

En medlem som var med och lyssnade på förra informationsmötet 2019, påstår att föreningen 

(vid det tillfället) sagt att det behövs om cirka 5 år.   

En annan medlem hävdar att det först behöver ske om 10–15 år. 

Marie-Louise: Genom att läsa i konsulten Peter Hallings rapport, som medlemmar fick del av 

inför mötet 2019 och som ligger på föreningens hemsida, föreligger det inte behov av byte då 

där är i ett utmärkt skick. 

Hur ska föreningen lösa alla golvbrunnar som är gamla och inte utbytta?  

Anders: När medlem avser renovera sitt badrum brukar föreningen byta och stå för kostnaden 

för en ny golvbrunn.  

Vad händer med golvbrunnen vid en relining? 

Anders: Det är som nyss nämnt, inget särskilt händer vid själva reliningsförfarandet. 

Har golvbrunn i källaren bytts ut? 

Jhonny: Nej. 

Är det många golvbrunnar som är i s.k. original och inte uppfyller dagens branschregler? 

Ordförande styrelsen lyfter fram att det var 34 vid senaste förfrågningen till medlemmarna. 

Anders: Det är ett marginellt problem i förhållandet till totalt antal 274 bostäder. 

Marie-Louise: Det behövs sändas ut nya enkäter och inventeringar av medlemmarnas badrum 

och status Även köken bör omfattas. Hon hade förväntat sig att styrelsen skulle ha vidtagit 

någon åtgärd sedan stämman 2020, men inget har skett. Hon förordar relining som metod och är 

inte mot en renovering av stammarna. 
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Vad gäller beträffande garantier för relining om medlem använder propplösare? 

Anders: Medlem ska inte använda propplösare i något rör.  

Medlem lyfter fram att Brf Runristaren till en början var hyresfastighet och kanske var det en 

sämre ekonomisk förutsättning som gjorde att de valde relining. Det vet vi ej. Finns det en 

möjlighet att veta mer detaljer om den tekniska lösningen relining? 

Anders: Nej, svar i detalj kan inte ges då relininggruppen i sig inte är experter och sakkunniga 

på området utan det hade varit bäst med en saklig framställan av experter på området. 

Marie-Louise påtalar att det kan finnas dolda fel oavsett vilken teknisk lösning som kommer att 

väljas. Funktionsansvar, garantiansvar och försäkring är detsamma. Det föreligger inte en större 

risk att välja relining istället för ett traditionellt stambyte. 

Vidare anför Marie-Louise att styrelsen bör ge ut sina informationsskrifter på svenska och 

engelska för att alla medlemmar ska kunna ta del av information. 

 

 

Mötet avslutas med att alla är ense om att det är viktigt att medlemmarna kommer till kallad 

extra stämma den 15 februari 2022 för att göra sin röst hörd. Om medlem inte kan komma finns 

fullmakt för medlem att ge till annan medlem som ska närvara på stämman. 

 

Mötet avslutas 21:30.  

 

Upprättande av minnesanteckningar förda vid informationsmötet: 

Anneli Hogart Palm, HSB Skåne 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


