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Generella regler vid ombyggnation & renovering:  1 

Generella regler vid ombyggnation & renovering: 
Kontakt med styrelsen krävs alltid innan arbeten påbörjas för att begränsa antal 

renoveringar/ombyggnationer samtidigt samt möjliggöra en bra boendemiljö för alla omgivande 

grannar. 

Alla renoveringar måste följa alla villkor som finns angivna i detta dokument samt ”Regelsamling 

BRF Engelsmannen”. 

Innan påbörjande av ombyggnation måste en blankett ”Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet” 

ha fyllts i och returnerats med godkännande från styrelsen. Tänk på att vissa ombyggnationer kan 

kräva bygglov. Styrelsen gör en bedömning utifrån typ av ombyggnation, störningsnivå och hur 

många grannar, i samma hus, som renoverar samtidigt. Var ute i god tid eftersom tillstånd inte ges 

för flertalet parallella renoveringar samtidigt.  

Tider för ombyggnation & renoveringsarbeten: 
Måndag – Fredag,   08:00-20:00 

Lördag – Söndag,   09:00 -18:00 
På röda helgdagar får inga ljudliga renoveringar förekomma. 

 

Dina ansvar: 
Du som renoverar ansvara för att: 

 

- Inga skador uppkommer i trapphus eller på entrédörrar. Besiktning skall tillsammans med 

styrelsen utföras innan och efter avslutad ombyggnad/renovering. 

 

- Städning i trapphus, entréhall och utanför fastigheten utförs efter varje avslutat arbetspass.  

 

- Sopor skall fraktas bort omedelbart till en av stadens återvinningscentraler. OBS! Inget av 

byggsopor såsom t.ex. inredning, tapeter, målarfärg, spackel, foder, golv, väggar, tak mm, 

hör hemma i föreningens miljöstuga. För att få tillstånd för att placera ”BigBag-säckar” eller 

liknande krävs styrelsens godkännande. 

 

- Entreprenören har erforderlig försäkring. 

 

- Entreprenörer inte parkerar på föreningens innegårdar eller mark. 

 

- Information till dina grannar med kontaktuppgifter till Dig som ansvarig finns att tillgå i god 

tid innan renoveringsarbeten/ombyggnation påbörjas. 
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Vad du får göra utan styrelsens godkännande:  2 

Vad du får göra utan styrelsens godkännande: 

Väggar och golv:  
Att måla om, tapetsera och lägga nya golv är tillåtet att utföra. Dock är det viktigt att nya golv läggs 

på ett fackmannamässigt sätt och med ljuddämpning under. 

Lägenhetsinredning:  
Garderober, hyllor och liknande får flyttas, tas bort eller monteras.  

Dörrar:  
Innerdörrar och dörrkarmar kan tas bort eller bytas ut. Ytterdörren får också bytas, men med 

föreningens standard och utseende.  

Kök:  
Du får byta viss köksinredning såsom t.ex. vitvaror.  

 

Vad du måste ha styrelsens godkännande för innan arbete 

påbörjas: 

Kök: 
Restriktioner gäller för ändrade av tappvattenledningar- och avloppsanslutningar samt att arbete 

skall utföras av behörig entreprenör. Blandare skall vara av fabrikatet FM Mattsson/Mora blandare 

eller likvärdig. OBS! IKEA-blandare eller av likvärdig kvalitet får ej installeras. Kontakta alltid 

styrelsen.  

Rör: 
Befintliga röranslutningar får inte ändras utan styrelsens godkännande. Detta innefattar 

tappvattenledningar, avloppsledningar, gasledningar och värmeledningar. 

 

Ventilationsanordningar:  
Kontakta alltid styrelsen. 

Du får i inte sätta igen eller ändra befintlig ventilation. 

Köksfläkt som ansluts till centralventilationen måste vara av rätt typ. Vid renovering skall 

ventilationsventiler täckas över så att byggdamm inte sprider sig i kanalsystemet och vidare till 

andra hyresgäster/medlemmar.  



Bygga om i BRF Engelsmannen 

   

  3 

 

Badrum: 
Du får inte renovera badrummet eller göra om det utan styrelsens godkännande. Arbetet skall 

dokumenteras och vara utfört på ett korrekt och fackmannamässigt sätt. Entreprenören skall inneha 

våtrumscertifikat som skall uppvisas innan arbete påbörjas. Samma sak gäller för vattenanslutningar 

och avlopp samt radiator. 

Väggar:  
Icke bärande väggar kan få rivas eller flyttas, men kräver en skriftlig ansökan hos styrelsen. Ritning 

på vad du tänkt att ändra på skall bifogas ansökan. 

Bärande väggar får dock aldrig röras! Här krävs noggrann utredning av byggnadsingenjör, 

bygglov, och styrelsens skriftliga godkännande. 

Balkong:  
Större arrangemang som balkonginglasning, vindskydd och markis kräver alltid tillstånd av 

styrelsen. Du får heller inte måla om eller sätta upp parabolantenn eller annan utrustning. 

Fönster:  
Utsida av fönster och balkongdörr/balkongdörrar är föreningens ansvar. Dessa får inte bytas eller 

ändras. Fönsterkarmar får endast målas om mellan glasen och på insidan. Persiennerna är 

bostadsrättshavarens ansvar. 

Element / radiatorer:  
Om det är vattenburen värme är det föreningens ansvar, radiatorer får alltså inte demonteras eller 

flyttas utan styrelsen medgivande. 

Elinstallationer:  
All el, kontakter, lamparmaturer och el-central, i din lägenhet, är ditt ansvar. Du får dra nytt och 

komplettera din elanläggning, om detta utförs av behörig elektriker. 

All el utanför lägenheten är föreningens egendom. Vid behov av förändring kontakta styrelsen. 

 


