
Policy vid ombyggnad av lägenhet, förråd, tomt eller balkong/terrass i 

brf Vindrosen  
Vid väsentliga förändringar i lägenhet, tomt eller balkong/terrass som ingår i upplåtelsen ska 

bostadsrättshavaren innan ombyggnadsarbetet påbörjas ansöka om styrelsens skriftliga tillstånd. I 

denna punkt ingår även förändringar av el, vatten, avlopp, ventilation, gaspanna samt värmepanel, 

alla stamledningar som föreningen försett lägenheten med.  

Ansökan 
Ansökan ska beskriva de planerade förändringar och bifogas ritning eller skiss över förändringarna. 

Om en medlem inte har sökt tillstånd kan detta innebära att styrelsen begär att medlem återställer 

förändringen – om så inte sker – återställer föreningen utförd förändring på medlemmens 

bekostnad.  

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan nästkommande styrelsemöte (planerade 

styrelsemöten finns på https://www.hsb.se/malmo/brf/vindrosen/kalendarium/) 

Bostadsrättshavaren ska ange planerad byggstart och förväntat färdigställandedatum. Ett tillstånd är 

endast giltigt i ett år. Ansökan godkänns endast under förutsättning att bostadsrättshavaren söker 

och beviljas bygglov/gör bygganmälan, skriftigt godkännande av berörda grannar för åtgärderna då 

sådant krävs.  

Bostadsrättshavaren ska teckna ansvarsavtal med bostadsrättsföreningen. En del förändringar kräver 

intyg, konstruktionsbeskrivning, underhållsansvar, namn på byggansvarig och besiktningsman, 

utsedd av föreningen som följer byggnationen.  

En del förändringar kräver även bygganmälan eller bygglov. I våtutrymmen kräver föreningen att 

entreprenören har våtrumscertifikat godkänt enligt Säkert vatten (https://www.sakervatten.se/) Allt 

elarbete måste utföras av fackman med behörighet.  

Allt gasarbete måste utförs av fackman med behörighet. En del förändringar kommer också att 

förändra och påverka andelstalet. När bygganmälan är inskickad, alternativt bygglov är beviljat och 

godkänt, ska kopia av samtliga handlingar skickas till styrelsen. Även en kopia av det godkännande 

som utfärdats av kvalitetsansvarig ska skickas in. När byggnationen är slutförd ska styrelsen ges 

möjlighet att göra tillsyn för att se att ombyggnationen överensstämmer med de inlämnade 

ritningarna. Bostadsrättshavaren bekostar själv alla utgifter i samband med förändringen 

Det är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att förvara kopior och vid försäljning överlämna dessa till 

ny bostadsrättsinnehavare.  

Förändringar på tomt eller mark, fastighet och balkong för HSB Brf 

Vindrosen i Limhamn 
Vid förändring på tomt (t.ex. staket) eller balkong ska alltid styrelsens tillstånd inhämtas innan 

förändring sker oavsett om bygglov krävs eller ej. Ansvarsavtal skall i vissa fall tecknas. Vindskydd i 

glas, plexiglas eller annat transparent material får monteras på balkong förutsatt att infästningen är 

utfört fackmannamässigt försvarligt och att innehavaren ansvarar för eventuella skador på 

föreningens fastighet som måtte uppstå som följa av installationen. Höjden på vindskyddet får inte 

överstiga 2/3 av balkongdörrens höjd räknat från balkonggolvet. Styrelsen har rätt att neka tillstånd, 

om ändringen t.ex. förutsätter fast förankring i fastighet eller balkong. Vidare får ändringar inte 

överstiga gällande mått på existerande t.ex. staket. Inget tillstånd kan beviljas om ändringen strider 



mot stämmobeslut, besked från Malmö Stadsbyggnadsnämnd och/eller om bygglov saknas om 

sådant krävs. 

Denna policy fastställdes på brf Vindrosen styrelsemöte 14 maj 2018 och reviderades på brf 

Vindrosens styrelsemöte 7 mars 2022 


