
Version	  C,	  2012-‐11-‐27	  

Brf	  Kettingen	  nr	  2	  
	  
	  

Ansökan	  om	  ombyggnad	  eller	  renovering	  i	  lägenhet	  
 
 
Alla	  renoveringar	  skall	  anmälas	  till	  styrelsen.	  Dessutom	  ska	  alla	  ingrepp	  i	  bärande	  
konstruktioner	  eller	  större	  ändringar	  i	  kök	  och	  våtrum	  som	  t	  ex	  berör	  befintliga	  ledningar	  för	  
avlopp,	  värme,	  gas	  eller	  vatten	  godkännas	  av	  styrelsen.	  	  

På	  nästa	  sida	  finns	  den	  blankett	  som	  skall	  användas.	  Blanketten	  skickas	  ifylld	  via	  e-‐post	  
(husvard@kettingen2.se)	  eller	  läggs	  i	  föreningens	  postlåda	  i	  59:ans	  gathus.	  

Viktigt	  att	  tänka	  på	  	  

El-‐,	  VVS-‐	  och	  kakel-‐/klinkerarbeten	  i	  våtrum	  måste	  utföras	  av	  en	  fackman.	  Anlita	  endast	  
företag	  som	  har	  behörighet	  för	  dessa	  arbeten.	  Tänk	  på	  att	  det	  kan	  bli	  problem	  i	  
försäkringssammanhang	  om	  det	  skulle	  uppstå	  en	  skada	  och	  du	  inte	  renoverat	  enligt	  gällande	  
regler	  eller	  på	  ett	  fackmässigt	  sätt.	  Alla	  kvalitetsdokument,	  inklusive	  företagets	  
våtrumscertifikat,	  och	  besiktningsprotokoll	  från	  renoveringen	  ska	  tillsändas	  styrelsen	  för	  att	  
sparas	  i	  föreningens	  arkiv.	  

Informera	  dina	  grannar	  om	  dina	  planer	  och	  om	  hur	  lång	  tid	  det	  kommer	  att	  ta.	  Vatten-‐	  och	  
elavstängningar	  och	  andra	  arbeten	  som	  påverkar	  övriga	  medlemmar	  skall	  informeras	  om	  i	  
god	  tid	  i	  trappuppgången.	  	  

Kontrollera	  din	  hemförsäkring	  

Störningar	  skall	  minimeras.	  Störande	  arbetsmoment	  skall	  utföras	  på	  vardagar	  under	  normal	  
arbetstid.	  

För	  information	  om	  byggnadens	  gemensamma	  installationer	  går	  det	  bra	  att	  kontakta	  vår	  
förvaltningsfirma	  Valvet	  (telefon	  08-‐649	  36	  00).	  Eventuell	  kostnad	  betalas	  av	  medlemmen.	  

Byggsopor	  får	  inte	  slängas	  i	  grovsoprummet.	  Planera	  tidigt	  för	  hur	  du	  skall	  göra	  dig	  av	  med	  
skräpet.	  Big	  Bag-‐säckar	  och	  motsvarande	  får	  inte	  stå	  mer	  än	  24	  timmar	  på	  Sankt	  Eriksgatan	  
då	  de	  stör	  våra	  affärsidkande	  hyresgäster.	  

Stäng	  eller	  täpp	  till	  luftventiler	  för	  att	  förhindra	  att	  byggdamm	  sprider	  sig	  till	  andra	  
lägenheter.	  

Städa	  trapphuset	  efter	  dig	  om	  du	  eller	  dina	  hantverkare	  smutsar	  ner.	  Dagligen!	  

För	  vissa	  större	  ingrepp	  krävs	  bygglov	  eller	  bygganmälan,	  vilket	  administreras	  och	  betalas	  av	  
medlemmen	  själv.	  
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Medlem	  

Namn:	   	  ______________________	  	   Lägenhetsnr:	   	  ______________________	  	  

Telefon:	   	  ______________________	  	   Mailadress:	   	  ______________________	  	  

När	  beräknas	  ombyggnaden	  starta	  respektive	  sluta?	  

Startdatum:	   	  _________________________________	   	   Slutdatum:	   	  ______________________	  	  

Vem	  utför	  arbetet?	  (Om	  annan	  än	  medlemmen)	  

Företag:	   	  ______________________	  	  

Kontaktperson:	   	  ______________________	  	  

Telefon:	   	  ______________________	  	   Mailadress:	  	   	  _________________________________	  	  

Beskriv	  kortfattat	  ombyggnaden/renoveringen:	  
(Bifoga	  gärna	  en	  skiss	  som	  visar	  vad	  ombyggnaden	  innebär)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Medlemmen	  anmäler	  att	  följande	  åtgärder	  kommer	  behöva	  göras:	  
	  Vattenavstängning	   	  Elavstängning	  

	  Bygglov/anmälningar	  till	  myndighet	   	  Sophantering	  (Big	  Bag	  el.	  motsv.)	  

	  

Styrelsens	  beslut	  
	  Ansökan	  godkänns	   	   	   	  Ansökan	  avslås	  

Anledning	  till	  avslag:	  

_______________________________________________________________	  

	  

Namnteckning	  _____________________________________	   Datum	  _______________	  

	  

Namnförtydligande	  _________________________________	  


