
HJÄLP AV LENNART 
Vid ombyggnaden uppkommer ofta situationer som kräver hjälp 
från Axet, t.ex. att stänga av vattnet eller få tillträde till olika 
utrymmen. 
 
Tänk på att säga till Lennart i god tid, han behöver ofta 
framförhållning för att hinna hjälpa dig. 
 

HÅLL PORTEN SNYGG 
Trapphuset blir lätt nedsmutsat då ombyggnad pågår. Du måste 
därför städa i trapphuset efter varje arbetsdag så att byggdamm 
hålls borta. Om Du missar att städa porten och vår städare 
drabbas av merarbete kommer vi att kräva Dig på ersättning. 
 
Du får heller inte ställa skräp eller annat i eller utanför porten. 

 

BYGGSOPOR 
Byggsopor måste fraktas bort på Din bekostnad. Det är inte 
tillåtet att slänga dem i grovsoprummet om Du inte först 
kommit överens med Lennart om att betala ersättning för 
bortforslingen av soporna. 
 
Kakelfix får inte hällas ut på gårdarna eller i avloppen. Verkar 
självklart men ändå har det hänt att någon gjort så. Men inte nu 
längre, lycka till med ombyggnaden! 
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~:  TEMANUMMER  :~ 

ATT BYGGA OM 



 
Detta nummer av Om Axet tar upp vad som gäller då lägenheter 
i Brf.Axet byggs om eller renoveras. 
 

POSITIVT MEN KAN SKAPA 
PROBLEM 

Att många bygger om, underhåller och gör snyggt i lägenheterna 
är naturligtvis i grunden mycket positivt. Men då arbetet bullrar 
och skräpar ner störs ofta grannarna.  Ombyggnaderna innebär 
därför även en hel del problem. Det här numret av Om Axet 
innehåller regler som syftar till att begränsa problemen. Du som 
bygger om måste alltså följa dessa regler. 
 

SÖK TILLSTÅND 
Alla ombyggnader som innebär att väggar ändras eller berör kök 
och badrum kräver Brf.Axets tillstånd.  Enklare underhåll, t.ex. 
målning, tapetsering, byte av lås, byte av kylskåp etc. kräver inte 
tillstånd utan sådana åtgärder är det bara att göra. 
 
För att söka tillstånd, rita en skiss på vad Du vill göra och lämna 
den med en beskrivning till fastighetsskötaren eller vicevärden 
(eller i Axets brevlåda Timotejgatan 3). När det gäller badrum är 
det särskilt viktigt att Du beskriver hur Du tänker ordna med 
fuktspärr. 
 
Om ombyggnaden kräver bygglov måste Du själv ordna alla 
handlingar och söka och betala för bygglovet. Bygglov krävs 
t.ex. om du ska ändra en bärande vägg eller flytta på avloppet. 

FOND FÖR INRE UNDERHÅLL 
Det finns en underhållsfond till lägenheten som Du får ut om du 
underhåller lägenheten. Kontakta vicevärden, enklast på 
brfaxet@bredband.net. Tyvärr är det ofta lite pengar i fonden! 
 

RÅD OCH STÖD 
Brf.Axet ställer gärna upp med råd och stöd hur ombyggnaden 
bäst kan genomföras. Prata med fastighetsskötaren Lennart, tel. 
641 79 53 (telefontid måndag och fredag kl. 07.30 – 08.30). 
 

RIKTIGA HANTVERKARE 
Är Du händig kan Du kanske göra det mesta själv men 
installationer av el- eller vatten måste behörig proffs utföra. 
 
Kontakta gärna Lennart om Du behöver tips på behöriga 
yrkesmän. Han har kontakt med flera duktiga hantverkare som 
tidigare till full belåtenhet utfört arbete i Axet. 

 

NÄR FÅR ARBETE UTFÖRAS? 
För att grannarna ska få den lugn och ro de har rätt till får arbete 
endast utföras mellan: 
 07.00 – 19.00 på vardagar 
 10.00 – 17.00 på helger 
 
Vill Du bullra andra tider måste Du ha grannarnas tillstånd. 
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