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Generella regler vid renovering & störande arbeten  
Alla ska trivas med sitt boende inom Brf Tellus och det är ofta påfrestande när renoveringar pågår. Att följa 

föreningens regler hjälper till att skapa en god arbetsro för de som utför jobbet samtidigt som alla som bor i området 

vet att ”bullret” inte kommer att pågå för alltid och att ni inte skall få en anmälan om störning på er som kan resultera 

i onödiga kostnader m.m.   

Följande gäller vid renoveringar inom Brf Tellus:   

  

• Fyll i en ansökan om ändring i lägenhet och lämna till styrelsen eller skicka till förvaltningen.  

• Störande arbete, såsom bilning, rivning, golvslipning, borrning och annat arbete som medför störande ljud 

ska utföras mellan 09.00 och 17.00 på vardagar. Inga sådana här arbeten på helger är tillåtna!   

• Inför rivning av väggar skall skiss inkomma till styrelsen för godkännande innan arbetet påbörjas. Vid rivning 

av väggar, golv och trösklar behöver ni veta var rör och kablar går. Kan också vara som så att väggen ni vill 

göra förändring på kan vara bärande.  

• Avisering av omfattande renovering görs i entrén och i berört hus i god tid med information om hur länge 
arbetet kommer att pågå samt vilken lägenhet som renoveras och med kontaktuppgifter så man kan ta 
kontakt om behov uppstår.   

• För vattenavstängning kontaktas fastighetsskötare. Dessutom ska det aviseras i entrén och i berört hus i god 

tid med information om datum och tid för avstängningen. Kostnaden som detta arbete innebär för 

fastighetsskötaren står du som beställare av avstängningen för.   

• Vid renovering av badrum gäller att entreprenörer som ska utföra arbetet är certifierad för våtrumsarbeten. 

Lämna in en ansökan om ändring i lägenhet till HSB förvaltning/styrelsen för godkännande av 

badrumsrenovering. Dessutom kan entreprenören behöva information om kabeldragningar mm under 

badrumsgolven eller liknande. Denna erhålls från förvaltaren. Kostnader för besiktning och handläggning av 

ärendet faktureras med den sammanställda nedlagda tiden som just ditt ärende kräver.  

• Byggavfall, vitvaror mm får inte lämnas utanför lägenheten utan skall köras till ÅVC i Jordbro. Saknar ni 

passerkort till ÅVC så beställer ni det på SRV:s hemsida. Byggavfall får inte heller lagras/förvaras i 

trapphuset eller gården under pågående renovering, BigBag eller likande som placeras under en dag för 

byggavfall skall tas bort samma dag och får inte vara kvar över natten. Skulle det vid förmodan ändå hamna 

där så kan vi komma att se till att det snarast bortforslas och kostnaden för hantering faktureras ER.  

  

• Entreprenör får ej parkera utanför porten. De får endast stå där vid ur och i lastning. Detta är även ert ansvar 

som lägenhetsinnehavare att se till. Skulle entreprenör få p-bot som ej betalas kommer denna att faktureras 

ER som lägenhetsinnehavare. Ert ansvar gäller också att se till att trapphus och eventuellt hiss som p.g.a. 

transport av material blir smutsigt hålls rent. Behövs extra städning faktureras ni. Sunt förnuft gäller.  

  
  

På uppdrag av Styrelsen för HSB Brf Tellus  

 

HSB Förvaltare  
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