
VEM UNDERHÅLLER VAD - HSB BRF HENRIKSDAL
Fördelningen i listan nedan gäller för egendom som föreningen har försett lägenheten med. 
Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare lägenhetsinnehavare låtit installera

Byggdel Brf:s * Brh:s * Anmärkningar
ansvar ansvar

Balkong

Målning av balkonggolv samt väggar och tak  Väggar och tak ska målas med: Nordsjö Murtex Akryl Fin NCS S0502-Y

Målning insida balkongfront  Ska målas med: Nordsjö Murtex Akryl Fin NCS S0502-Y

Vädringsställ och beslag 

Glas på inglasad balkong/altan  Gäller inglasning som föreningen försett lägenheten med

Spanjolett 

Kopplingsbeslag 

Tätningslist 

Rullgardin  Likvärdig den ursprungliga 

Markis  Likvärdig den ursprungliga

Innerdörrar 

Ytterdörrar  Gäller även uteplatsdörrar

Dörrblad, karm och foder 

Ytbehandling, utsida 

Ytbehandling, insida 

Låscylinder, låskista och beslag 

Handtag och beslag 

Ringklocka 

Brevinkast 

Namnskylt 

Tröskel och tätningslist 

Fjäder - roddarfjäder i låskista 

Golv

Golv inkl ev tätskikt intill byggnadens stomme  Med golv avses exempelvis tråd- eller kemsvetsad golvmatta,

(t ex bärande bjälklag) keramiska plattor med bakomliggande tätskikt,

parkettgolv inkl underliggande sand

Väggar i lägenhet

Icke bärande innerväggar. Insidan ex tapeter 

och puts av lägenhetsavskiljande vägg,  

inkl ev tätskikt i våtrum, in till byggnadens stomme

Innertak i lägenhet

Innertak (t ex puts, stuckatur) upp till byggnadens 

stomme

Fönster

Invändig målning av karm och båge samt mellan bågar 

Fönsterglas 

Yttre målning 

Karm och båge 

Spanjolett med handtag 

Kopplingsbeslag 

Fönsterbänk 

Tätningslist 

Persienn 

Justering 

VVS-artiklar

Tvättställ och bidé  Porslin, väggfäste

Blandare, kall- och varmvattenarmaturer 



* Brf = bostadsrättsförening   Brh = bostadsrättshavare

Byggdel Brf:s * Brh:s * Anmärkningar
ansvar ansvar

Blandare, kall- och varmvattenarmaturer (som  ompackning - avser FM Mattsson

rekommenderas av föreningen)

Vattenlås och packning 

Bottenventil i tvättställ 

WC-stol  Gäller porslin och sits 

WC-stol (som rekommenderas av föreningen)  Anordningar för vattentillförseln - avser IFÖ o Gustavsberg

Badkar, duschkabin och duschslang 

Ventilationsdon  Paxfläkt är ej tillåten. Ventilationsdon ska vara löstagbart (KG12)

Finns till försäljning på Fastighetskontoret

Vädringsfilter m m  Finns till försäljning på Fastighetskontoret

Vattenradiatorer med ventil eller termostat  Brh svarar för målning. 

Vid byte till handdukstork, kontakta Fastighetskontoret

Kall- och varmvattenledning  Brh svarar för målning

Avloppsledning med ursprunglig golvbrunn och sil,  Brh svarar för rensning av golvbrunn

inkl rensning av avloppsledning

Klämring  (För fixering av golvmatta till  golvbrunn)

Bottenventil och avloppsrör - badkar 

Köksutrustning

Diskmaskin 

Diskbänk 

Kyl- och frysskåp 

Spis 

Kolfilterfläkt och spiskåpa  Fläkt får ej kopplas till ventilationen

Förråd m m som ingår i upplåtelsen  Samma regler som för lägenheter betr golv, väggar, innertak,

inredning m m

Dörrar reparation och byte 

Lås/dörrbeslag  se ytterdörrar

Gemensamt soputrymme 

Elartiklar

Automatsäkringsskåp och el-ledningar i lägenhet  Till de delar som är synliga i lägenheten

Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare samt 

TV- och bredbandsuttag

Brandvarnare och brandfilt  Batteri och kontroll bostadsrättshavarens ansvar

Övrigt

Inredningssnickerier, innerdörrar, socklar, 

foder och lister

Badrumsskåp 

Klädhylla 

Glober till köks-, badrums- och toalettbelysning 

Gardinstång 

Torkställning 

Uteplats

Mark som ingår  Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att

följa föreningens anvisningar gällande skötsel av 

marken/uteplatsen

Utvändig trappa - garantitid (låghusen)  Brh underhållskyldig

Utvändig trappa (höghusen) 

Målning och underhåll av staket 

Rörledning och vattenuttag  gäller låghusen

Dörr  gäller höghusen

* Brf = bostadsrättsförening   Brh = bostadsrättshavare
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