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BRF HISINGS KÄRRA

ANSÖKAN OM RENOVERING AV LÄGENHET
Namn:
Adress:

Lillekärr Norra

Lägenhetsnummer:
Telefonnummer:
E-post:

Härmed vill jag ansöka om att få renovera:
Badrum

Kök

Annan del: ________________

Jag har förstått att jag själv ska betala för renoveringen och att jag ska lämna in ritning och
projektbeskrivning till Förvaltningskontoret på Lillekärr Norra 46 samt avvakta styrelsens
beslut innan något arbete får påbörjas.
Bilning i lägenheten får endast ske vardagar och lördagar mellan 08:00 - 16:00 .

INFORMATION VID BADRUMSRENOVERING
Vid badrumsrenoveringar skall föreningen delrenovera värmesystemet. Det innebär att efter att
din entreprenör har rivit ner kakel och klinker från tidigare badrum kommer föreningens
entreprenör behöva tillträde. Radiatorerna i badrum och intilliggande sovrum kommer bytas och
ingjutna värmeledningar kommer bytas mot synliga. Därför krävs att föreningens entreprenör
får kontakt med din entreprenör.
Föreningen skall dessutom byta brunnen i ditt badrum, väljer du att flytta brunnen står
föreningen endast för materialet. Du står själv för bilnings/sågningsarbeten kopplade till
brunnsbytet. Ta i beaktning att det kan finnas el- och signalkablar ingjutna i badrummen och att
du kan komma att bli betalningsskyldig mot föreningen om du åsamkar skada i samband med
flytt av golvbrunn.
Det är viktigt att din entreprenör har behörighet och utför arbeten på ett fackmannamässigt
sätt. Därför måste du tillse att den som utför arbetet med tätskiktet visar id-handlingar och
BBV- behörighet enl. BKR (Byggkeramikrådet). Namn på firman samt en kopia på behörighet
skall lämnas in på Förvaltningsexpeditionen. Efter att badrummet är färdigt skall du dessutom
lämna in en kopia på kvalitetsdokument för utfört tätskikt till Förvaltningsexpeditionen.
Jag har tagit del av information vid badrumsrenovering
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PROJEKTBESKRIVNING
Förklara i grova drag vilka ändringar du vill utföra i din lägenhet och bifoga ritningar

Planerat datum för byggstart:

Kontaktuppgifter till den som kommer utföra arbeten i din lägenhet
Namn:
Kontaktuppgifter:
Skall utföra följande:

Namn:
Kontaktuppgifter:
Skall utföra följande:

Namn:
Kontaktuppgifter:
Skall utföra följande:

Du behöver också komplettera kontaktuppgifterna med följande intyg/bevis:
BBV för våtrumsarbete, Allmän behörighet för elarbeten och Säker Vatten för rörarbeten.
Din ansökan kommer inte hanteras förrän alla behörighetsbevis är inlämnade.

Med vänlig hälsning Styrelsen för HSB Brf Hisings Kärra

