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ATT TÄNKA PÅ VID RENOVERINGAR I BRF BRÄNNERIET 

 

Denna lilla skrift har som mål att berätta lite om vad man måste tänka på när man 
skall renovera sin lägenhet i Brf Bränneriet. Skriften är inte tänkt att vara 
heltäckande och den kommer att utvecklas över tiden. 

Det som står i texten gäller inte bara dig utan även dina hantverkare, se till att 
informera dem! 

 

Hänsyn 

Vi bor alla i ett hus som vi delar och vi ska alla trivas. Vi måste komma ihåg att ta 
hänsyn till varandra när vi renoverar. Börja med att underrätta alla i huset att du 
skall renovera, t.ex. med en lapp i brevlådan hos alla, oavsett våning, då alla ljud 
hörs väldigt bra i betongstommen. Var snäll och förvarna dina grannar senast en 
vecka innan du börjar så att de kan arrangera sina liv. Det är t.ex. inte alla som 
jobbar på dagen och sover på natten. 

Alla arbeten som på något sätt är ljudframkallande får bara göras måndag- fredag 
08.00-18.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 09.00-18.00. 

I både det korta perspektivet och i längden är det bäst för din relation med dina 
grannar om du tänker på informationen ovan. 

För övriga ordningsregler se Värt att Veta på Hemsidan/Om föreningen. 

 

Vad har den boende för skyldigheter 

Tillstånd till att göra förändringar i lägenheten ska inhämtas innan arbetet 
påbörjas. Förvaltaren (se Kontakt på Hemsidan) måste kontaktas i alla frågor som 
gäller ändringar i lägenheten som påverkar väggar, flytt av funktion av kök, 
förändringar av ventilationssystem eller liknande. Det är obligatoriskt för alla 
boende att ta denna kontakt. Förvaltaren nås genom HSB Stockholm på telefon 
010-442 11 00 (HSB Kund- och Medlemsservice). 

När du kontaktar förvaltaren ska det finnas klara skisser och dokumentation över 
vad du avser att göra. När du fått erforderlig information från förvaltaren måste du 
skriftligen ansöka om att göra förändringen och sedan avvakta styrelsens skriftliga 
besked. Ansökan ska innehålla ritningar, hållfasthetsberäkningar etc. Förvaltaren 
bestämmer omfattningen av den dokumentation som krävs efter att ha samrått 
med styrelsen. 

Räkna med att det tar en till två månader innan du får ett skriftligt svar på din 
ansökan. Det tar denna tid eftersom ärendet ska behandlas på ett styrelsemöte. 

 

Lite närmare information om vad som är tillåtet eller inte eller att göra 

Nedan finns mer information för ett antal punkter. 
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Ta bort eller göra håltagning i väggarna 

Du måste alltid begära tillstånd av styrelsen om du vill ta bort väggar eller ta upp 
öppningar, detta är obligatoriskt och följer du inte detta bryter du mot 
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter i föreningens stadgar (se 
Hemsidan/Om föreningen/Styrelse, stämma…/Stadgar) 

 

Badrum och toaletter 

För att kakla badrum/toaletter måste gipsväggarna förses med en extra gipsskiva 
då man ursprungligen endast har byggt med enkelgips. 

De ursprungliga tätskikten är idag över 35 år och behöver renoveras. Föreningen 
och försäkringsbolagen kräver av dig att du anlitar certifierade våtrumstekniker för 
detta arbete så att arbetet sker efter de senaste reglerna och med korrekta 
metoder. Tätskiktet är ditt ansvar som bostadsrättshavare. 

Exempel på denna typ av system och certifiering är till exempel: 

Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK), se 
www.vatrumsmalning.se/auktorisation/ 

Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK), vilka företag som har denna kan 
hittas på www.auktorisation.se och www.golvbranschen.se 

Kontakta ditt försäkringsbolag före renoveringen och fråga vad de kräver. 

Avloppsbrunnarna får inte flyttas då bjälklagen är mycket tunna. Den typ av 
brunn som Bränneriet byggdes med får inte längre användas och skall därför 
bytas. Ta kontakt med förvaltaren för mer information. 

Ventilationen i våra hus består av både till- och frånluft. I badrum och toaletter 
finns en del av frånluften. Det är därför viktigt att den inte ändras utan att injusterat 
luftflöde behålls. Det innebär att man inte kan byta ventiler eller ändra ventilers 
inställning. Därför ska du fråga förvaltaren eller styrelsen om du vill ta bort 
torkskåpet eller på annat sätt ändra ventilerna. 

 

Vatten och avloppsinstallationer 

Tänk på att alltid anlita fackmän för vatten och avloppsinstallationer i både 
badrum och kök. 

 

Inspektionsluckor i badrum och kök 

I våra badrum och kök finns inspektionsluckor för att komma åt vatten- och 
avloppsstammar. Inspektionsluckorna får absolut inte täckas över. Våra 
maskinister och reparatörer måste lätt kunna öppna dessa när så krävs. Om du 
täckt över dem kommer entreprenör eller maskinist att vid behov frilägga dem. 
Bostadsrättshavaren står ensam för eventuella kostnaden för återställning av 
skåp, vägg eller annat beroende på täckta inspektionsluckor. Detta enligt 
stadgarna. 

http://www.vatrumsmalning.se/auktorisation/
http://www.auktorisation.se/
http://www.golvbranschen.se/
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Kök och ventilation 

I köken finns det en så kallad spiskåpa som är ansluten till föreningens 
ventilationssystem. Spiskåpan innehåller ingen fläkt och egna fläktar får absolut 
inte anslutas till föreningen ventilationssystem då de medför att ditt matos och 
andra föroreningar i din luft trycks ut hos dina grannar. En spiskåpa har en 
ventilation som finns i ett grundflöde och ett forcerat läge. I kök kan man montera 
kolfilterfläkt utan förbindelse med husets ventilationssystem, tag kontakt med 
förvaltaren eller styrelsen för råd kring detta så att husets ventilation kan fortsätta 
att fungera. 

 

Ventilation och värme 

Våra hus har gemensamt ventilationssystem med värmeväxlare. Man får inte 
bygga för insläpp (tilluft) eller utsug (frånluft i kök, badrum och toaletter) då detta 
ändrar balansen i systemet. Man får inte ens ändra ventilers inställda flöden. 

Övertäckta ventiler eller ändrade flöden innebär att föreningen inte klarar den 
statligt reglerade Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) och du blir skyldig att 
återställa. 

Obalans kan även ge fuktskador i din lägenhet eller på fastigheten vilket är 
mycket allvarligt. 

Den mesta av uppvärmningen ska komma från radiatorerna så bygg inte in 
dessa. Vår tilluft är varm (komfortvarm) men bidrar bara till en mindre del av 
uppvärmningen. 

 

Inglasning och markiser 

Se inglasnings- och markisreglerna på Hemsidan/Om föreningen. 

 

Elinstallationer ansvar och modifikationer 

Om du vill göra förändringar av elinstallationerna i din lägenhet måste du följa de 
regler som gäller, för dessa se Elsäkerhetsverkets hemsida 
www.elsakerhetsverket.se. Elinstallationer får endast utföras av behörig fackman. 

 

Sopor från renoveringen 

Tänk på att sopor från renoveringen skall hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt 
och att du måste följa föreningens, Stockholms stads och andra myndigheters 
regler. 

Avfall från din renovering ska transporteras bort i stort sett omgående. Det är inte 
trevligt för dina grannar att ha högar av byggavfall stående utanför porten under 
längre tider och under helger. Sopor från renoveringen får inte stå kvar utanför 
portarna längre än 5 dagar. 

http://www.elsakerhetsverket.se/
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Transporter i våra trappuppgångar och hissar 

Du själv och din entreprenör är skyldig att iaktta försiktighet och inte skada eller 
smutsa ner vid transporter i trappuppgång eller hissar. Det kan vara lämpligt att 
täcka hissens väggar och golv innan gods transporteras i denna. 

Sopor eller byggmaterial får absolut inte lagras på trapplanen eftersom våra trappor 
är utrymningsvägar. 

 

Relationshandlingar 

När du gör renovering som innebär att något eller någon funktion flyttas eller 
ändras i lägenheten ska du även skapa relationshandlingar/ritningar som lämnas 
över till föreningen. Relationshandlingar/ritningar ska vara upprättade av 
fackman. Både utskrift och källfiler av handlingarna ska överlämnas. Detta för att 
föreningen ska kunna veta vad som är ändrat från ursprungliga ritningar. 

 

Fråga kring renoveringar 

Har du tankar eller undrar något så prata med förvaltaren eller styrelsen så får du 
tips och råd. 


