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Avtal avseende ombyggnad av lägenhet  
mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare. 

 

Bostadsrättsförening:  Bostadsrättshavare: 

HSB Brf Morkullan i Stockholm ??? 

Birger Jarlsgatan 104N  Birger Jarlsgatan 104? 

114 20 Stockholm  114 20 Stockholm 

 

Objekt: 

Lägenhet ???, uppgång ? 

 

Renovering av ? beviljas under följande förutsättningar: 

 

1. Som bostadsrättshavare är Du ansvarig för och står för samtliga kostnader i 

samband med arbetet samt att inhämta nödvändiga tillstånd från 

myndigheter/anläggningsägare (exempelvis bygganmälan). Du är också enligt 

stadgar och lag ansvarig för eventuella skador som arbetet kan orsaka. Planerad 

ombyggnad och ritningar samt eventuella ändringar skall presenteras för föreningen. 

2. Inga förändringar får göras i bärande konstruktioner. 

3. Arbetet skall utföras på ett fackmässigt sätt. Om heta arbeten skall utföras skall du 

som beställare utse tillståndsansvarig för arbetet. Denna person skall kunna uppvisa 

giltigt certifikat. Heta arbeten får ej påbörjas innan tillstånd erhållits från 

tillståndsansvarig. 

4. Arbeten inom el, vvs och våtrum skall, där så krävs, utföras av certifierade fackmän 

inom respektive arbetsområde. 

5. Säckar för byggavfall (typ Big Bag) får tillfälligtvis placeras på uppfart från 

Valhallavägen eller Frejgatan och skall då märkas med Ditt namn och telefon nr. 

Säckarna skall forslas bort snarast möjligt. Byggavfall får inte placeras vid 

uppfarten från Birger Jarlsgatan eller slängas i fastighetens 

källsorteringsrum eller övriga utrymmen. Om byggavfall ligger kvar längre 

än 6 dagar kommer föreningen att beställa bortforsling på 

bostadsrättshavarens bekostnad. 

6. Arbeten som stör grannar får utföras vardagar 07:00-21.00 eller 10:00-17:00 övriga 

dagar. 

7. Information till grannar om arbetet skall anslås i trapphuset. Föreningen skall 

informeras om när arbetet påbörjas och när det slutförs. 

8. Arbetet skall fotodokumenteras. Foton, egenkontroller, kopior på bygganmälan, 

eventuell slutbesiktning och liknande handlingar skall lämnas till föreningen så snart 

arbetet är klart. 
 

Stockholm den  
 

På styrelsens uppdrag  Härmed accepterar jag ovanstående villkor 

 

 

 

 

Peter Jansson  ??? ??? 

AB Skancke   Bostadsrättshavare till lägenhet nr ??? 

 
 
Detta avtal är upprättat i 2 exemplar där bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren har var sitt ex. 
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