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Till styrelsen, Brf Jordgubben 20, Kungsholmen  

Underlag för godkännande av ombyggnation/renovering i lgh nr .............  

Alla ombyggnationer/renoveringar måste anmälas till styrelsen, som tar ställning till om  
åtgärderna skall godkännas. Undantaget är enklare åtgärder såsom målning och tapetsering.  
Normalt sett ger inte styrelsen tillstånd att genomföra förändringar som berör bärande  
konstruktioner, som väsentligt förändrar lägenheten, eller som påverkar ventilation, vatten  
och avlopp.  
Att styrelsen godkänner åtgärder/förändringar innebär inte att den övertar ansvaret för  
utförandet. Det är alltid bostadsrättshavaren som har det fulla ansvaret för åtgärderna.  
 
För att styrelsen ska godkänna Din anmälan gäller följande villkor:  

1. Du ska bifoga en skriftlig beskrivning av planerade ombyggnationer/renoveringar till  

denna anmälan. Komplettera med ritningar/skisser vid behov. Ange när arbetena är  

planerade att påbörjas samt en uppskattad tidplan.  

 

2. Om åtgärderna inte medför några ingrepp i bärande konstruktioner, påverkan på  

ventilation, vatten och avlopp eller väsentligt förändrar lägenheten, ska Du skriva under  

bifogade intyg och lämna det tillsammans med denna anmälan.  

 

3. I annat fall gäller följande:  

3a. Om åtgärderna medför ingrepp i bärande konstruktion ansvarar du för de skador  
detta kan medföra på huset eller i berörda grannlägenheter. Du ska informera boende  
i berörda grannlägenheter (dvs lägenhet(erna) nr .................…..) och besiktiga  
lägenheterna innan arbetet påbörjas, vid behov med hjälp av en oberoende  
besiktningsman. Detta för att man i efterhand ska kunna konstatera om sprickor eller  
andra skador uppstått pga ingreppet.  
3b. Om åtgärderna omfattar renovering/ombyggnation av våtutrymmen ska arbetena  
utföras av en behörig byggfirma. Du ska ange namn och organisationsnummer för  
den byggfirma som ska utföra arbetet samt bifoga en kopia av behörighetsbeviset till  
denna anmälan.  
OBS 1  
Betongvalven mellan våningarna är tunna. Vid bilning av avloppsbrunnen i badrum  
finns en påtaglig risk att gå igenom taket till lägenheten under (dvs lägenhet nr  
...........). Det rekommenderas att taket i lägenheten under stöttas när bilningen sker.  
Under alla förhållanden måste grannen i lägenheten under informeras, och taket  
besiktigas, enligt pkt 3a ovan.  
OBS 2  
Styrelsen har tagit ett principbeslut att orginalutförandet med utanpåliggande  
tappvattenledningar i badrum/toaletter inte får ändras till ledningar inbyggda i  
väggen.  
3c. Om åtgärderna i övrigt omfattar ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme  
eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten, ska du lämna namn och  
organisationsnummer för ansvarig byggfirma liksom uppgifter om försäkringar.  

 
Du accepterar att stå för kostnaderna för reparation av eventuella skador i berörda  

lägenheter enligt ovan. 

 



2 
 

4. Du accepterar att stå för de kostnader för åtgärder av eventuella skador i huset, t.ex. i hiss  

och trappuppgång, som uppstår i samband med ombyggnationen.  

 

5. Du är införstådd med att ingrepp i fasta elinstallationer enbart får utföras av behörig  

elektriker.  

 

6. Vid ombyggnad av kök, som påverkar frånluftventilationen från spiskåpan, gäller  

följande:  

6a. Spiskåpa med fläkt får inte anslutas till husets frånluftventilation.  

 

7. Du ska tillse att alla arbeten genomförs på ett sätt som innebär så begränsade störningar  

som möjligt. Störande arbeten får endast utföras vardagar mellan kl 08.00 och 17.00.  

Störande arbeten får inte utföras under lördagar, söndagar och helgdagar.  

 

8. Du ska själv se till att frakta bort allt avfall från arbetena (avfall från  

ombyggnation/renovering får inte lämnas i Kretsloppsrummen). Byggavfall ska  

skyndsamt transporteras bort och får inte lämnas på våningsplanen eller på gården.  

 

9. Du ansvarar för att av Dig anlitade hantverkare följer åtagandena i pkt. 7 och 8.  

 

10. Du är skyldig att i god tid informera boende i huset om tidplanen för ev. störande arbeten.  

 

Accepterar villkoren:  

............................. ............................................................................  

Ort och datum Bostadsrättsinnehavaren  

 

 

Ansökan inlämnad till styrelsen ........................  

Ombyggnationen godkänd av styrelsen .......................  

  

...............................................................        .......................................................................  

Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 

Intyg enligt punkt 2  

  

Undertecknad intygar härmed att de ändringar som görs inte innebär:  
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· ingrepp i en bärande konstruktion,  

· ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten  

· annan väsentlig förändring av lägenheten.  

  

  

............................. ............. ............................................................................  

Ort och datum lgh nr Bostadsrättsinnehavaren  

 


