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Brandtätning i kök och badrum. 

 

Historik 
 
Under 90-talet gjordes det ett tappvatten byte i föreningen (alla kall och varmvattenrör byttes ut) 
och då valde man att klä in de nya rören med plåtinklädnader, som enkelt kan tas bort vid arbete 
med rören, och sedan återmonteras. 
Det har nu upptäckts att det inte har blivit korrekt brandtätat mellan lägenheterna, dvs. skulle brand 
uppstå så kan rök sprida sig via hålen där rören är dragna. Så här får det absolut inte vara!  
Detta måste åtgärdas. 
 

Fakta 
 
Det plåtinklädnaderna som är byggda är föreningens, (precis som t.ex. element och innerdörrar mm.) 

Det innebär att om man förändrar eller plockar bort dessa är man skyldig att kunna återställa till 

ursprungligt skick. Som innehavare av en bostadsrätt är man skyldig att släppa in hantverkare som 

föreningen anlitar och se till att dom kan utföra sitt arbete.  

Åtgärder 
 
Brandtätning har nu genomförts i huset på Baskemöllegatan 8 och skall nu fortsätta med resterande 
hus i föreningen. Under arbetet i 8:an har detts upptäckts att i en del lägenheter har inklädnaderna 
på olika sätt ändrats (målats, tapetserat, bytts ut eller byggt in i undertak) och detta påverkar givetvis 
arbetet med brandtätningen. 
För att kunna utföra arbetet skall entreprenören lätt kunna montera loss inklädnaderna och göra 

brandtätningen, sedan montera tillbaka inklädnaderna, detta är inga problem där det sitter original 

inklädnader som inte påverkats. 

Har du inklädnader som på något sätt är förändrade (målade, utbytta osv.) av dig eller tidigare ägare 

så kommer inte BRF Manligheten stå för nermontering och återställandet. Du kan i samband med 

arbetet få en offert på återställandet av entreprenören, det pratar du med dom om när dom är på 

plats i din lägenhet. 

Väljer du att inte klä in rören igen, skall dom fästas med rörhållare i väggen enligt rådande regler. 

Framtid 

Att tänka på vid byggnation av ny inklädnad: 

Kök: Inklädnaden ska vara lätt demonterbar för tillgång till rören. Alternativt kan 

inklädnad göras fast men då krävs att en arbetslucka monteras framför 

kopplingar/skarvar/fogar på vattenrören som medger utrymme för ingrepp/arbete.  

 

Bad:                För badrum gäller att inklädnad ska uppfylla senaste upplaga av   

                         föreskrifter och regler för våtrum enligt BKR:s och Säker Vattens   

                         branschregler. 
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Inlämnade nycklar. 

Det har frågats en del om när inlämnade nycklar kommer att återlämnas. 

Vi har tre projekt igång 

• Värmejustering. 

• Nedmontering av handukstorkar. 

• Brandtätning mellan lägenheter. 

Alla tre projekten är genomförda i huset Baskemöllegatan 8, men det skall först göras en 

vinterkontroll av värmesystemet innan det är helt avslutat. Prel. vecka 2, 2022. 

I övriga hus återstår det vinterkontroll, nedmontering av handdukstorkar, och brandtätning. 

Arbetet med brandtätningen och handdukstorkar kommer att återupptas i februari 2022, 

och entreprenören kommer att börja på Amiralsgatan sedan gå vidare till Östra Farmvägen 

och avsluta på Baskemöllegatan 6, mer detaljerad tidplan kommer att presenteras 

efterhand. 

Till samtliga projekt är det till stor hjälp om entreprenören får ha era nycklar kvar tills allt är 

klar och det är även brukligt att nyckelåterlämning sker efter det att föreningens 

besiktningsman har godkänt allt. 

Behöver du ha din nyckel t.ex. vid försäljning så kontakta Roger på Hylén & Kjellander VVS 

AB 040-685 41 51, så hjälper han till.  

Nycklarna förvaras nu i ett kassaskåp som inte är placerat i någon av föreningens lokaler. 
 
Tänk på 
 
Nycklarna till Er lägenhetsdörr är era egna. 
Ni kan ta hur många kopior på dessa som Ni vill. 
Inget som föreningen eller Hylén & Kjellander har några synpunkter på. 
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