
::  8  HÅLL TRAPPHUSET RENT 
Då ombyggnaden pågår blir ofta trapphuset nedsmutsat. Du är 
ansvarig  för att byggdamm hålls borta från trapphuset. Det betyder 
att du t.ex. måste informera hantverkarna om att trapphuset kan 
behöva städas efter varje arbetsdag. 
 
Om du missar att städa trapphuset, och föreningen drabbas av 
merarbete, kommer vi att kräva dig på ersättning. 
 
Det är inte tillåtet att, utan särskilt tillstånd av Lennart, förvara 
byggmateriel i trapphuset.  
 
::  9  TA BORT BYGGSOPOR 
Du ansvarar för att byggsoporna tas bort. Det är inte tillåtet att 
slänga dem i grovsoprummet, om du inte först kommit överens 
med Lennart om att du betalar ersättning till Axet för tömning 
och bortforsling. 
 
Byggsopor som ställs utanför porten, t.ex. i BigBag-säckar, ska 
tas bort så snart som möjligt. De förstör vår gräsmatta, skräpar 
ner, hindrar framfart och på gatan är de i vägen för parkering. 
 
Kakelfix får absolut inte hällas ner i avloppet eller ut på våra 
gårdar.  
 
::  10  FOND FÖR INRE UNDERHÅLL 
Det finns en underhållsfond till lägenheten som du får ut om du 
underhåller lägenheten. Det är dock ganska lite pengar i fonden 
jämfört med vad ombyggnaden kostar. Kontakta vicevärden om 
du vill ha ut pengarna från fonden. 
 

LYCKA TILL MED OMBYGGNADEN!! 
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Att man bygger om, underhåller och gör snyggt i sin lägenhet är 
naturligtvis positivt. Men arbetet är inte problemfritt och ofta störs 
grannarna. Därför har styrelsen i Brf.Axet bestämt några regler som 
du, och de hantverkare du anlitar, måste följa när du bygger om.  
 
::  1  DU MÅSTE SÖKA TILLSTÅND 
Ombyggnader som berör kök, badrum eller som innebär att väggar 
ändras kräver tillstånd. Enklare underhåll, t.ex. målning, 
tapetsering, byte av lås, byte av kylskåp etc. får du göra utan 
tillstånd. 
 
Ansökan om tillstånd för ombyggnad lämnas till fastighets-
skötaren, Timotejgatan 3 (gården). Ansökan ska innehålla: 

1) Namn, adress, läg.nr och telefonnummer 
2) En beskrivning av ombyggnaden 
3) Under vilken tid ombyggnaden planeras pågå. 
4) Om väggar eller installationer ändras ska skiss bifogas 
5) Om ombyggnaden kräver bygglov måste du själv ansöka om 

det och ordna alla handlingar 
 
::  2   NÄR BADRUM BYGGS OM 
När badrum byggs om ska branschregler Säker Vatteninstallation 
följas. Följande gäller särskilt för badrum: 

1) Metod för fuktspärr och namn på certifierad entreprenör för 
tätskiktet ska anges i ansökan 

2) Både till- och frånluftsventilationen måste bibehållas  
3) Om golvmaterialet byts måste även golvbrunnen bytas 
4) Om värmegolv installeras ska jordfelsbrytare installeras   

 
::  3   NÄR KÖK BYGGS OM 
När kök byggs om är det viktigt att avloppsrör och vattenledningar 
sätts fast ordentligt. 

 
::  4  RIKTIGA HANTVERKARE 
Är du händig kan du kanske göra det mesta själv, men fuktspärr 
samt el- och vatteninstallationer måste utföras av behöriga 
fackmän.  
Kontakta gärna Lennart som har kontakt med flera duktiga 
hantverkare som tidigare gjort bra arbete i föreningen.  
 
::  5  INFORMERA GRANNARNA 
Du är skyldig att informera grannarna om under vilken tid din 
ombyggnad planeras pågå och när störningarna kan förväntas som 
värst, t.ex. då väggar rivs eller golvet i badrummet bilas bort. 
 
::  6  NÄR FÅR ARBETE UTFÖRAS 
För att grannarna ska få den lugn och ro de har rätt till får störande 
ombyggnadsarbete endast utföras mellan: 

07.00 – 19.00 på vardagar 
10.00 – 17.00 på helger 

 
Det är ditt ansvar att informera dina entreprenörer om vad som 
gäller. Behöver de bullra på andra tider måste du ha grannarnas 
tillstånd.  
 
::  7  RÅD, STÖD OCH HJÄLP AV LENNART 
Fastighetsskötaren ställer gärna upp med råd och stöd kring hur 
ombyggnaden bäst kan genomföras. Kontakta Lennart tel. 641 79 
53 (tel.tid måndag och fredag 07.30 – 08.30) 
 
Under ombyggnaden uppkommer ofta situationer som kräver hjälp 
från Axet, t.ex. att få tillträden till olika utrymmen eller stänga av 
vattnet. Kontakta Lennart för sådan hjälp, men tänk på att säga till 
honom i god tid, han behöver ofta framförhållning för att kunna 
hjälpa dig eller dina hantverkare. 
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