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ANMALAN OM RENOVERING
BOSTADSRÄTTSHAVARE
Namn:
E-postadress:

Mobiltelefon:

Mjölnerbacken nr:

Lägenhetsnummer:

Övrig telefon:

PLANERAD RENOVERING
Beskriv de planerade byggåtgärderna så utförligt som möjligt och i vilket/vilka utrymmen det gäller.
Vänligen bifoga ritning.
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GENOMFÖRANDE
Ansvarig hantverkare:

Org.nr.:

Telefonnummer jour:
(Eventuell underentreprenör VVS):

(Org.nr.):

(Eventuell underentreprenör Elinstallation):

(Org.nr.):

Datum för planerad byggstart:

Datum för planerat färdigställande ca:

UPPLYSNINGAR
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Denna anmälan ska vara inlämnad till styrelsen senast fyra veckor innan planerad byggstart.
Kontrollera med Bolagsverket att hantverkaren är registrerad i Bolagsverkets register.
Kontrollera med Skatteupplysningen att hantverkaren innehar gällande F-skattsedel.
Försäkringsbolagens säkerhetsregler för vattensäkring innebär att VVS-installationer och arbeten i
våtrum ska vara fackmässigt utförda enligt materialleverantörens anvisningar och enligt gällande
branschregler.
- Vid våtrumsarbeten, kontrollera våtrumscertifikat med Byggkeramikrådet eller GVK AB Svensk
våtrumskontroll.
- Vid VVS-arbeten, kontrollera branschlegitimation med Säker Vatten. OBS! endast föreningens
fastighetsskötare har tillstånd att stänga av vattnet i fastighetens stammar. Avstängning får endast
ske vardagar kl. 8:00–15:00.
Vid elarbeten, kontrollera att elektrikern finns registrerad hos Elsäkerhetsverket.
Vid övriga arbeten, såsom snickeri och måleri, bör yrkesbevis innehas. Detta är en rekommendation vid
mindre arbeten, men ett krav om åtgärden är betydande (t.ex. vid förändringar av planlösning).
Vid avslutat arbete ska hantverkaren överlämna den dokumentation på egenkontroll som myndighet,
branschorganisation eller materialleverantör föreskriver, som visar att nödvändiga kontroller har utförts
på korrekt sätt.
Observera att ändringar av ventilationen som påverkar luftflödet och OVK-inställningen inte är tillåtna.
Köksfläktar med motorfläkt ändrar luftflödet i fastigheten och får därför inte installeras.
Bostadsrättshavaren ska anslå information i fastighetsentrén, innan renoveringen påbörjas, om det
planerade arbetet och uppskattad tidsperiod
För allas trivsel får inte bullrande arbete; t.ex. borrning och spikning utföras efter kl. 20:00. Inget
byggavfall får slängas i sopnedkastet. Bortforsling av byggavfall åligger den som renoverar lägenheten
eller på anlitad hantverkare. Byggfall och byggsäckar får ej förvaras på föreningens gård.

Jag har tagit del av ovanstående upplysningar och gjort nödvändiga kontroller av hantverkaren och eventuella
underentreprenörer.
Jag godkänner eventuella extra kostnader som tillkommer i samband med kontroller som utförs av föreningens tekniska
förvaltare
Ange kompetenser/certifikat som hantverkaren och eventuella underentreprenörer innehar:
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UNDERSKRIFT
Jag intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga
Ort/datum:
Bostadsrättshavare:
Namnförtydligande:

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS BESLUT
Ansökan

Skäl

Beviljas

Ort/datum:
Underskrift:

Avslås
Namnförtydligande:

Denna blankett med ev. bilagor lämnas i brevlådan som är placerad i förrummet till tvättstugan,
alternativt skickas per post till:
Brf Vikingen 6
Mjölnerbacken 61
174 60 Sundbyberg
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