Renoveringsblankett Brf Dikten 2
För att få göra större ändringar i din lägenhet krävs tillstånd från styrelsen. Med större renoveringar
avses exempelvis renovering av kök och badrum, omdragning av el m m. Tänk på att följande gäller:
1. Fasta elinstallationer ska utföras av behörig installatör.
2. Fasta vatten- och avloppsinstallationer ska utföras av behörig firma.
3. Tätskikt i våtutrymmen ska utföras av behörig firma. Om golvbrunnen ska flyttas måste ni
kontakta styrelsen och få instruktioner om hur det ska ske.
4. Om arbete ska ske i våtutrymme måste ni lämna en kopia på entreprenörens
våtrumsintyg/certifikat. Samtliga installationer ska utföras fackmannam
5. ässigt.
6. Firman du anlitar ska ha en ansvarsförsäkring, bifoga en kopia av den.
7. Du får inte göra några ingrepp på värme- och ventilationssystemet. VIKTIGT: Du måste täcka
ventilationen i kök eller badrum vid dammskapande arbeten såsom borrning eller slipning!
8. Styrelsen kan kräva att få inspektera lägenheten efter utförd renovering.
9. Ljudliga renoveringar/hantverk får utföras 08.00-20.00 på vardagar och 10.00-18.00 på löroch söndagar. Meddela era grannar när ni planerar att utföra ert arbete.
10. Du får inte lämna renoveringsavfall på gården och hantverkare får inte parkera på gården.
(Endast för i och urlastning)

Denna blankett ska upprättas i två exemplar och skrivas under av styrelsen. Blanketterna kan lämnas
i brevinkastet till kansliet Virebergsvägen 11 – 1 tr eller mejlas till kansliet@brfdikten2.se. Ett
exemplar återfås efter undertecknandet.
Föreningens stadgar och närmare regler och tips återfinns på föreningens hemsida
www.brfdikten2.se. (Om länken inte fungerar prova: www.dikten2.bostadsratterna.se )
Bostadsrättsinnehavare: _____________________________ Lägenhetsnummer: __________
Typ av renovering (OBS! Bifoga en skiss/ritning på utförandet)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Entreprenör (namn, org.nr och kontaktuppgifter)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Genom att underteckna denna blankett åtar jag mig att följa de instruktioner och bestämmelser som framgår ovan samt vad som i övrigt
gäller enligt föreningens stadgar.

_______________________________________________
Underskrift bostadsrättsinnehavare

_______________
Datum

_________________________________________________
Underskrift styrelserepresentant Brf Dikten 2

_______________
Datum

