
 Bostadsrättsföreningen Bladet, Solna 

 BLANKETT AVSEENDE PLANERADE OMBYGGNADSÅTGÄRDER 
 
Allmänt 
Fördelningen av underhållsansvaret mellan bostadsrättshavarna och bostadsrätts-
föreningen framgår av HSB:s broschyr ”Vem ska underhålla bostadsrätten?”. Härutöver 
har föreningen genom stadgeändring åtagit sig att ombesörja och bekosta vissa åtgärder 
i lägenheterna såsom framgår i föreningens stadgar.  
 
Föreningen har således ett behov att se till att arbetena inom lägenheterna inte skadar 
gemensamma byggnadsdelar samtidigt som bostadsrättshavaren kan skyddas från 
framtida kostnader och besvär. Du som skall renovera ombeds lämna ifylld blankett till 
byggnadsansvariga i styrelsen. 
 
Planerad ombyggnation avser lägenhetsnummer: ______________ 
 
Barks väg nr ______  Våning: _______ 
 
Den planerade ombyggnaden avser: 
□ Våtrum  □Bilning av golv   □ Kök   □  Balkonginglasning      □  Annat 

 
Kort beskrivning av arbetet: 
 
 
 
 
 
 
Entreprenör/byggnadsansvarig: 
Namn, telefonnummer och e-post 
 
 
 
Planerat startdatum: Uppskattat färdigställande: 
 
 
 
Namnteckning lägenhetsinnehavare: Telefon: 
 
 
Namnförtydligande (Förnamn, Efternamn): 
 
E-post till lägenhetsinnehavare: 
 
Observera att ingrepp i den bärande stommen i princip är förbjudna. Vid osäkerhet 
kontakta föreningens byggnadsansvariga. DET ÄR DITT ANSVAR ATT INFORMERA 
ENTREPRENÖREN OM GÄLLANDE REGLER OCH REKOMMENDATIONER! LÄMNA 
KOPIA PÅ BILAGAN TILL ENTREPRENÖREN. Finns ytterligare frågor – tag gärna en 
kontakt med någon byggansvarig i föreningsstyrelsen! 
 
Lämna ifylld blankett till föreningens byggnadsansvarig senast 2 veckor innan 
arbetet påbörjas (skicka helst per e-post, underskriven och scannad): 
 
Catharina Erlich, Barks väg 8, vån 1 
073-5986428; catharinaerlich@yahoo.com  



 
  
Bilaga 1 

 
 

Regler allmänt vid ombyggnation av bostadsrättslägenhet 
1. Det är alltid bostadsrättsinnehavarens ansvar att ombyggnationen skett 

på ett korrekt sätt och om problem uppstår, så är det 
bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att problemet åtgärdas och 
detta inkluderar även fel och problem som drabbar grannar till 
bostadsrättsinnehavaren som renoverar. 

2. Vid ombyggnation skall entreprenören minst en vecka innan 
ombyggnationen påbörjas sätta upp ett anslag vid entrén och informera 
om ev. störande ljud vid ombyggnaden (vid bilning av golv skall exakta 
datum för detta anges då detta är oerhört störande), och med 
kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) till ansvarig projektledare 
hos entreprenörsbolaget. Arbetet får bara ske under dagtid. 

3. Senast en vecka innan ombyggnationen skall entreprenören kontakta 
Bladets styrelse (t.ex. byggnadsansvarig med kontaktuppgifter nedan) för 
att informera sig om byggnadernas grundkonstruktion, om var 
avstängningsventiler för stammar sitter, var elcentralen för byggnaden 
finns och vid behov låna nyckel för åtkomst till dessa. Detta gäller alla 
entreprenörer som avser att renovera enskilda lägenheter. 

4. Bestäm också med entreprenören att denna skall frakta bort allt gammalt 
material och inte belamra grovsoprummet med sådant, vilket då och då 
har hänt. Det är också viktigt att inte blockera utrymningsvägarna. 
Byggsopor får INTE lagras utanför byggnaderna över natten, och detta är 
av säkerhetsskäl. Byggsopor är potentiellt mycket farliga för lekande barn 
och får från och med 1 juli 2016 inte övernatta utanför byggnaden, vare 
sig löst eller i byggsäckar. Efter kl. 18.00 varje kväll ska allt byggavfall 
vara bortforslat. Styrelsen kommer i annat fall att genomföra omedelbar 
bortforsling med hjälp av extern entreprenör. Kostnaden för detta, plus 
1 000 SEK i administrationsavgift, kommer att faktureras berörd medlem. 

 
5. Golvet i de allmänna utrymmena såsom våningsplan, hiss och entré ska 

täckas för att skydda detta.  
 
 
Regler och rekommendationer vid ombyggnad av våtrum 
 

6.  Byt golvbrunn om du bygger om i våtrum! Om du inte gör det och senare 
upptäcker att den måste bytas, måste du troligen riva alla ytskikt i 
rummet på grund av nya hårdare regler för tätskikt i våtrum. Föreningen 
bidrar med 5 000 kr för utbytet av golvbrunn. Kvalitetsdokument krävs. 

 



7.  Anlita en kunnig entreprenör som har våtrumscertifiering. Se till att 
denne GARANTERAR kvalitén på ombyggnaden och t.ex. funktionen för 
avloppet.  

 
8.  Bjälklaget mellan våningsplanen är del av byggnadens bärande 

konstruktion och lov hos styrelsen måste inhämtas innan bilning får ske. 
Byggnaderna hos BRF Bladet har tunna bjälklag. Stor försiktighet måste 
iakttas vid bilning. Detta innebär i huvudsak två saker: 

1. Taket hos grannen under den som renoverar skall stöttas upp, och 
bilning påbörjas inte förrän entreprenören och grannen under 
kommit överens om tillträde till grannens lägenhet för denna åtgärd. 
Entreprenören skall också försäkra sig om att lampkupor och dylikt 
tas undan hos grannen under för att inte onödig skada skall uppstå 

2. Armeringsjärnen i bjälklaget är del av den bärande strukturen och 
får INTE skäras/sågas bort för att ge plats åt nya avloppsrör. 

 
9.  Det kan finnas avlagringar i de horisontella ledningarna. Det är 

medlemmens skyldighet att ta bort sådan smuts. De vertikala 
ledningarna är föreningens ansvar och rensas med viss periodicitet. 
 

10. Täck inte in vattenledningar bakom väggskivor eller under 
golvskiktet. Ett ev- framtida läckage kan bli svårt att upptäcka och 
dyrbart att åtgärda. 

 
11. Observera att värmeelement/handdukstork värms med 

varmvatten från vattenledningen och inte hänger samman med det 
allmänna värmesystemet. Vid byte till handdukstork får endast element 
godkänt för anslutning till tappvarmvatten monteras alternativt elektriskt 
uppvärmd handdukstork. För tappvarmvatten fungerar inte rostfritt stål 
utan rören skall vara i krom. 

 
12. Efter ombyggnaden skall entreprenören lämna ifrån sig ett 

kvalitetsdokument. Föreningen vill ha en kopia av detta för 
dokumentation. Ansöker du om ersättning för byte av golvbrunn måste 
kvalitetsdokument lämnas 

 
 

DET ÄR DITT ANSVAR ATT INFORMERA ENTREPRENÖREN OM 
OVANSTÅENDE REGLER OCH REKOMMENDATIONER! Finns ytterligare frågor 
– tag gärna en kontakt med någon byggansvarig i föreningsstyrelsen! 

 
Observera att ingrepp i den bärande stommen i princip är förbjudna.  
Vid osäkerhet kontakta föreningens byggnadsansvariga. 
 
Catharina Erlich, Barks v 8 Lars Alexanderson, Barks v 10 
073-5986428 070-6883875 
catharinaerlich@yahoo.com lars.alexanderson@alelar.se 
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