
             
    

Information till dig som går i renoverings tankar av din bostadsrättslägenhet 

När du skall renovera kan du naturligtvis planera, rita och ha kontakt med de företag du skall anlita.  Men 
innan du sätter igång måste du skicka in en ansökan om ändring i lägenhet.  Ansökan ska inkomma 4 
veckor innan för att styrelsen och förvaltaren ska hinna behandla ansökan. 
  

Du är personligen ansvarig för din renovering om någonting går fel även om jobbet utförts av en certifierad hantverkare.  

• Informera Styrelsen om att du har tänkt renovera, vilka byggföretag du anlitar samt en byggplan för arbetet.  

• Informera grannarna om eventuella störningar genom att anslå i berörda portar under vilken renoveringen ska pågå. Ex 
20xx-02-11-20xx-03-10 kl. 9.00-16.00.  

  

Lite information vad som gäller vid renovering Detta bör 
du känna till:  

• Hela ansvarsfrågan ligger på bostadsrättshavaren. Därför är det viktigt att hantverkare har certifikat/våtrumsintyg.  

• Vid lättare renoveringar som tapetsering/målning av väggar, målning av tak och fönster behöver ni inte kontakta styrelsen.  

• Byte av ytterdörr till säkerhetsdörr: den nya dörrens ska följa föreningens standard på utseende enligt föreningens stadgar. Se 
till att tubcylindern flyttas över till den nya dörren med samma placering som tidigare.  

  

Du skall alltid kontakta styrelsen vid 

• Större renoveringar av kök och badrum.  

• Tänk också på att det är föreningen som är ansvarig för och underhåller system för vatten och avlopp. Föreningen godkänner 
enbart blandare av fabrikatet FM Mattson & Mora.  Om annan blandare installeras kan det orsaka störningar i vattensystemet 
som i sin tur drabbar föreningen med kostnader och då kommer kostnaden att faktureras er.  

• Byte av ytterdörr till säkerhetsdörr den ska följa föreningens standard på utseende.  

• Inglasning av balkong. Behövs då skrivas ett avtal mellan föreningen och medlem då det kan påverka framtida renoveringar av 
fasad eller balkong.  

  

Speciellt tillstånd från styrelsen krävs vid  

• Ny installation av golvvärme.  

• Flytt av golvbrunn i badrum samt installationer som påverkar husets vattenförsörjning/förbrukning.  

• Installationer av anordning som påverkar husets ventilation.  
  

Före du börjar renovera skall du tänka på att  

• Borttagning av COMHEMs antennkabel är inte tillåten då antennkablarna går mellan lägenheterna. Din grannes tv slås ut.  

• Även uttaget för fiber/nät inte får tas bort. Internet kan påverkas för framtiden.  

• Renovering av kök ska ske på ett yrkesmässigt sätt. Ang. ventilationen i köket finns det två godkända kåpor att montera ovan 
spis.  

1. Spiskåpa med grundflöde och forceringsspjäll vid matlagning. Ansluts mot ventilationen.  
2. Kolfilterfläkt som inte ansluts mot ventilationen.  

• Renovering av badrum skall utföras på ett yrkesmässigt sätt. Du ansvarar för att allt arbete med det fuktisolerande skiktet i 
badrummet är gjort av en certifierad hantverkare.  

Slits/Inspektionsluckan får inte övertäckas. 

• Du har även ansvar för att allt VVS och El-arbeten utförs av auktoriserad utövare.  

• Renovering/byte av golv, montering av dörrtrösklar gäller största försiktighet! Detta beror på att värmerören mellan de olika 
rummen går i golvet (under trösklarna) och ut och in genom dörrhålen mellan rummen. Därför ska du inte skruva eller spika i 
golven. Risken för vattenskador är uppenbar! Om du förorsakar vattenskador är det du själv som är ansvarig och får stå för 
kostnaden. Om du anlitar hantverkare är det ditt ansvar att informera om detta. Någon ritning finns ej med exakta 
ledningsdragningar.  

• Byggavfall får inte ställas i trapphus, utanför porten eller kastas i grovsoporna. Allt byggavfall skall lämnas på 
återvinningsanläggning. Kort för tillträde till återvinningsanläggningen beställs via SRV:s hemsida.  
För öppettider ring 0200-26 46 00.  

  


