
1987-88 genomgick fastigheten en genomgripande renovering. För att finansiera denna 
inreddes två nya etagelägenheter på vinden i gatuhuset. I gårdshuset utnyttjades vinden till ett 
nytt våningsplan för lägenheterna på 4 respektive 4,5 trappa. 
 
De tidigare vindsförråden försvann därmed och nya förråd ordnades istället för samtliga 
lägenheter i källarna.  
Undantaget var de två nya vindslägenheterna i gatuhuset (nr 49 och 50) som utrustades med 
vindsförråd inne i respektive lägenhet. Detsamma gällde lägenhet 46 i gårdshuset som också 
utrustades med ett förråd i direkt anslutning till lägenheten. Lägenhet 46 har senare köpt ut 
denna yta från föreningen för att inrätta ett badrum på vinden.  
 
Kvarvarande ytor på vindarna i respektive hus har andelstalsberäknats. Detta för att i en 
framtid lätt kunna säljas av som lägenhetsytor om föreningen behöver förstärka sin ekonomi. 
Ytorna används för närvarande som extra förråd för de medlemmar som önskar hyra extra 
utrymme. Viss avvikelse från denna princip har dock skett.* 
 
Viss hänsyn till lägenheternas storlek har tagits vid fördelningen av källarförråden varför 
vissa lägenheter kan ha två förråd om det ena förrådet är litet.  
 
Inget förråd innehas med besittningsrätt varför förändringar från nedan angivna lista kan ske. 
Listan utgår från föreningens registrerade ekonomiska plan 1998 där förrådsnumren angivits. 
 
För numrering av källar- och vindsförråd hänvisas till bifogade planritningar. 



Gatuhusets källare 
Förråd	nr	 Lägenhet	nr	 Yta	kvm	 Kommentar	

1	 13	 	 	
2	 	 	 Används	av	föreningen	
3	 22	 	 	
4	 14	 	 	
5	 16	 	 	
6	 13	 	 	
7	 21	 	 	
8	 	 	 Används	av	föreningen	
9	 3	 	 	

10	 4	 	 	
11	 5	 	 	
12	 6	 	 	
13	 7	 	 	
14	 8	 	 	
15	 9	 	 	
16	 10	 	 	
17	 12	 	 	
18	 17	 	 Tillhörde	ursprungligen	lgh	19	nu	sammanslagen	med	lgh	17	
19	 17	 	 	
20	 21	 	 	
21	 11	 	 	
22	 1	 	 	
23	 15	 	 	

24	 Extra	förråd	 20	 	
25	 Bastu	 	 	

 
Gatuhusets vind 

Förråd	nr	 Lägenhet	nr	 Yta	kvm	 Kommentar	
26	 extra	förråd	 4,7	 	
27	 extra	förråd	 4,8	 Används	av	föreningen	
28	 extra	förråd	 1,3	 	
29	 extra	förråd	 2,8	 	
30	 extra	förråd	 1,8	 	
31	 extra	förråd	 3,8	 	
32	 extra	förråd	 3,9	 	
33	 extra	förråd	 3,9	 	
34	 extra	förråd	 3,9	 	
35	 extra	förråd	 1,8	 	
36	 extra	förråd	 2,8	 	
37	 extra	förråd	 1,3	 	
38	 extra	förråd	 4,8	 	
39	 extra	förråd	 4,7	 	

 



Gårdshusets källare 
Förråd	nr	 Lägenhet	nr	 Yta	kvm	 Kommentar	

51	 38	 	 	
52	 33	 	 	
53	 28	 	 	
54	 39	 	 	
55	 34	 	 	
56	 24	 	 	
57	 26	 	 	
58	 27	 	 	
59	 30	 	 	
60	 36	 	 Tillhörde	ursprungligen	lgh	37	nu	sammanslagen	med	lgh	36.		
61	 45	 	 	
62	 41	 	 	
63	 29	 	 	
64	 43	 	 	
65	 40	 	 	
66	 29	 	 	
67	 36	 	 	
68	 48	 	 	

 
Gårdshusets vind 

Förråd	nr	 Lägenhet	nr	 Yta	kvm	 Kommentar	
76	 45	

	 	77	 48	
	 	78	 extra	förråd	 4,8	 Används	av	föreningen	

79	 extra	förråd	 4,5	
	80	 extra	förråd	 2,9	
	81	 extra	förråd	 2,9	
	82	 extra	förråd	 6,1	
	83	 extra	förråd	 4,1	 Används	fn	som	lgh-förråd	av	lgh	46*	

84	 extra	förråd	 4,6	
	85	 extra	förråd	 5,5	
	86	 extra	förråd	 2,7	
	87	 extra	förråd	 3,2	
	88	 extra	förråd	 3,6	 Används	fn	som	lgh-förråd	av	lgh	44*	

 

* Lägenhet 46 har köpt ut sin förrådsyta (tidigare nr 89) för att bygga badrum. Det finns inget 
krav på föreningen att tillhandahålla ett annat förråd. Då det vid tillfället fanns lediga extra 
förråd på vinden tillät föreningen dock att lägenheten t v får nyttja ett extra förråd som sitt 
lägenhetsförråd.  
 

Även lägenhet 44 nyttjar ett av extra förråden på vinden som sitt lägenhetsförråd.  
 

Om vindsytan görs om till lägenhetsyta finns inget krav att ersätta lgh 44 och 46 med nya 
förråd. Dock skulle detta kunna lösas genom att lgh 29 och 36 förlorar sina dubbla förråd i 
källaren varvid lgh 46 istället ges förråd nr 63 och lgh 44 ges förråd nr 60 i källaren. 
Alternativt att ytterligare burar sätts upp vid ytan för trädgårdsverktyg/cyklar. 


