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BRF HAUBITSEN, Rindögatan 17 
Ansökan om tillstånd att renovera 
Fyll i, skriv på, scanna och maila eller lämna i styrelsens postfack. Lämna in blankett i god tid 
så det finns tillräcklig tid för styrelsen att behandla förfrågan och ta beslut. Ingrepp som 
kräver föreningens tillstånd får ej påbörjas innan detta har givits.  

Bostadsrättsinnehavare 
Namn: Lägenhetsnummer: 

Telefon: E-post:

Byggtid 
Startdatum: Slutdatum: 

Kontaktuppgifter till eventuell entreprenad: 
Namn: 

Telefon: E-post:

Rum som berörs: 
❑ Kök ❑ Badrum ❑ Annat

Ombyggnationen kommer att beröra: 
❑ El ❑Gas ❑ Vatten/Avlopp ❑ Ventilation ❑ Radiatorer

Kommer tätskikt i exempelvis badrum att brytas? ❑ Ja ❑ Nej

Kommer arbete genomföras under ytskikt (golv, puts, mm)? ❑ Ja ❑ Nej

Kommer arbetet bullra med risk för störningar hos grannar? ❑ Ja ❑ Nej

Kommer du att behöva ställa byggavfall utanför fastigheten? ❑ Ja ❑ Nej

Kommer ingrepp ske på bärande konstruktion? ❑ Ja ❑ Nej

Kommer du att behöva stänga av vattnet i fastigheten? ❑ Ja ❑ Nej

Beskrivning av projekt (bifoga gärna ritningar eller skisser) 
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Regler du behöver läsa, förstå och följa: 
Jag har förstått att: 

- Jag får inte genomföra ingrepp i bärande konstruktion utan styrelsens tillstånd
(stadgans 29 § 1 st).

- Jag får inte genomföra ingrepp i befintliga ledningar för vatten, avlopp, gas, värme
utan föreningens godkännande (stadgans 29 § 2 st).

- Jag inte får utföra en väsentlig förändring av lägenheten utan föreningens tillstånd
(stadgans 29 § 3 st).

- Jag måste använda mig av auktoriserade hantverkare när så krävs och i övrigt tillse
att aktuell branschpraxis och fackmannamässighet följs av mig själv och eventuella
hantverkare.

- Jag behöver spara dokumentation för att kunna visa att vissa arbeten är gjorda enligt
branschpraxis och svensk byggnorm. Till exempel tätskikt, med mera.

- Jag söker bygglov eller annat erforderligt tillstånd hos myndighet om så krävs.
- Jag har förstått att inga fläktar får kopplas in i ventilationen.
- Jag som medlem och innehavare av bostadslägenhet ansvarar för eventuella skador

som uppkommer i och med eller efter utfört ingrepp i lägenheten.
- Fel i lägenhet följer med till kommande bostadsrättsinnehavare, men du kan stå till

svars för fel även efter att du sålt lägenheten.

Jag har även förstått att: 
- Jag ansvarar för att grannarna inte störs mer än nödvändigt.
- Jag ska informera samtliga intilliggande grannlägenheter om eventuellt buller.
- Inte bullra i väggar, tak eller golv mellan 21:00-09:00 eller annan tid på begäran av

granne.
- I god tid meddela samtliga boende om störningar som kan påverka dem (exempelvis

vattenavstängning).
- Inga byggsopor får stå utanför huset över en helg utan styrelsens tillstånd. Det vill

säga, de ska forslas bort senast under fredagen.
- Inga föremål får ställas i trapphuset.
- Jag ansvarar för att trapphus, hissar och entré städas om min renovering orsakar

nedsmutsning.
- Om jag bryter mot reglerna ovan, föreningens trivselregler eller stadgan kan detta

vara grund för förverkande av bostadsrätten enligt stadgans 35 §.

Underskrift av bostadsrättsinnehavare: 

Signatur: Datum: 

Beslut 

Ansökan är: ❑ Beviljad ❑ Ej beviljad Datum för beslut: 

För Brf Haubitsen: 

Noteringar från föreningen i samband med beslut: 
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