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LÄGESUPPDATERING

INFORMATION ANGÅENDE PÅGÅENDE 
ARBETE MED STAMBY TE OCH RENOVERING 

Projektet har startat den 10:e januari i rasande fart. Ni all 
har säkert märkt ökad aktivitet och tyvärr också försämrad 
framkomlighet på gården. Externt har projektet drabbats 
av diverse sjukdomar vilket gör att ytan kring det som rivs 
ut med säckar och vitvaror har i etapp 1 inte hanterats 
enligt de krav som satts upp. Detta ber vi om ursäkt för och 
arbetar intensivt för att förbättra. Målsättningen är att vi 
har hunnit rensa ut detta tills onsdag (16:e) nästa vecka.  

Under första etappen har det varit lite extra mycket stomljud 
och rivning eftersom källarplan och markplan har genomgått 
en omfattande rivnings- och håltagningsfas. Källarplan är nu 
helt färdigt och rivningsarbetena i markplan avslutas denna 
vecka. När det kommer till lägenheterna pågår rivningsarbeten 
i respektive etapp under ca 6 veckor. Det betyder att första 
fasens ”högljudda” period avslutas i.o.m. nästa vecka, vartefter 
stomljuden (bilning, håltagning m.m.) kommer avta och 
försvinna. Vi tackar för ert tålamod med detta och vet att det 
är en störande period som vi försöker minimera. Vi har totalt 
gått igenom 20 kök och 20 badrum på 5 veckor men jobbar 
självklart för att förbättra detta ytterligare till kommande 
etapper. 

VAD PÅGÅR NU? 

Vi har fått lite frågor kopplat till ”vad är det för typ av arbeten 
som sker” under de olika perioderna och generellt sett så ser 
respektive etapp ut såhär:
 
• Fas 1: Demontering och utforsling av kök, kakel, stammar och 
påbyggnader
• Fas 2: Ytskikt och ny kanalisation såsom el, vatten och avlopp
• Fas 3: Uppbyggnad av badrum, dörrar, lister och golv
• Fas 4: Färdigställande och montage av kök, inredningar och 
det ”fina” 
 
Tidsmässigt så pågår respektive fas ovan ca 1-1,5 månad var och 
går in i varandra till viss del. Etapp 1 siktar på att gå i mål i maj.

VAD HÄNDER I  NÄRT ID (KVARTAL  1)?

• Rivning
• Uppbyggnad installationer
• Målning och plattsättning
• Golvbehandlingar
• Renovering av fönster
• Rivning i källarplan av gamla stammar och förberedelser med 
nya elrum, passager och installationer
• Kalibrering och optimering av produktion och planering  

Uppifrån och ner:

Lägenheter  u t  mot  gården.
Trapphus .  Golv,  socke l  och t rappa i  ko lmårdsmarmor ,  handledare och 
väggpanel  i  teak .



TEGELSLAGAREN 12
Januar i  20213(3)

LÄGESUPPDATERING

AKTIV ITETER SOM AVSLUTAS I  JAN & FEB

• Åtgärder i Beton & AESOP:s lokaler
• ACNE:s ombyggnad
• Rivning källare
• Rivning lägenheter
• Golvslipning
• Kanalisation el
• Kanalisation vatten, avlopp

T I L LVAL  LÄGENHETER

Ni som hyresgäster på Nytorgsgatan 36 kommer inom kort att 
få följande frågor:
• Om ni önskar behålla befintligt badkar i badrum eller önskar 
dusch istället?* 
• Om ni önskar att tvättmaskin installeras i badrum?* 
• Om ni önskar använda monterade markiser?*. Detta gäller 
endast lägenheter med fönster mot gård och mot Bondegatan. 
• Om ni önskar återmonterad köksdörr?*
 
* Kostnad kan tillkomma och kommer att presenteras i samband med 
att frågorna ställs.

SKYLTNING & INFORMATION PÅ 
GARAGEPORT OCH SOPDÖRR

Under december 2021 har information om renoveringen av 
Tegelslagaren 12 satts upp på Bondegatan och Åsögatans 
dörrar vilket berättar lite om husets historik och vad vi vill 
göra. 

Följ oss även på www.jwfastigheter.se 
eller på Instagram: @tegelslagaren12

Information som skickats ut till hyresgästerna finns nu samlat 
på www.jwfastigheter.se under fliken Renovering T12.
Vi kommer löpande att skicka ut bilder från renoveringen.

In i minsta detalj.
Då som nu.

K R U P I N S K I  /  K R U P I N S K A

När detta hus stod klart år 1937 
var det en lite udda figur. 

Visst hade arkitekterna Backström & Reinius ritat en 
tidsenlig funkis-kåk: rationellt byggd, modernt utrustad 
och praktisk att bo och verka i. 

Men den typiskt ljusa, släta putsen var ersatt av skrovligt 
tegel och skimrande teak. Entréhallarna var beklädda 
med ädelträ, lägenheterna försedda med finsnickerier 
och öppna spisar, och gården prydd med en fontän 
i djupgrön marmor. Byggnaden var på samma gång 
saklig och sinnlig, enkel och elegant.

Vi skriver i dåtid, men såhär ser det ju faktiskt ut än 
idag, över åttio år senare. Tack vare omsorgsfulla 
detaljer, gedigna material och genomtänkta rum är 
Tegelslagaren 12 numera inte bara en udda figur, utan 
en riktig Söderprofil. 

Snart kommer containrar och byggnadsställningar att 
stöka till det här på gatan. Huset behöver rustas för 
att hålla åtminstone åttio år till. Men oroa dig inte – vi 
ritar och bygger lika kärleksfullt som förut, sparar allt 
vi kan och ersätter det som saknas. 

Om ett tag kommer det att se ut som det alltid har gjort. 

Ritningsmaterial ur ArkDes samlingar.

Följ projektet 
på Instagram: 

@Tegelslagaren12
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Uppifrån och ner:
Ent répar t i  f rån Nytorgsgatan 36.  Föns ter ,  dörr  och väggpanel  i  teak .
Or ig inal r i tn ing av  t rappa nu monterad på garagepor t  och sopdörr.
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PREL IMINÄR T IDPLAN

FRÅGOR?

Vid f rågor  som gäl ler  den löpande dr i f ten  hänv isar  v i  som 
vanl ig t  t i l l  S tockholmia.  V id  eventue l la  f rågor  koppla t  t i l l 
pro jek te t  så  kommer  v i  som kommunicera t  erb juda e t t 
in format ionsmöte  så  snar t  vädre t  t i l lå ter  a t t  v i  kan vara 
på gården.  I  samband med a t t  pro jek te t  går  in  i  l i te  mer 
ak t iv  fas  kommer  det  också f innas  kontak tuppgi f te r  t i l l 
p la t sorganisa t ionen i  t rapphuse t  och v id  e tabler ingen 

som kommer  f innas  i  Tegels lagaren 2.

Gårdsrummet  med sku lp turen ”Skydraget”  av  Kar l  Hul t s t röm.

Observera att justeringar kan ske till följd av produktionsplanering eller pågående pandemi


