Ansökan om tillstånd vid renovering av kök
Bostadsrättshavare:

Lägenhet nr
Adress:
Epost:

Telefon:

Beräknad start för arbetet:

beräknat slutförande:

Jag/vi ansöker om tillstånd att får renovera min/vår bostadsrätt enligt beskrivningen nedan
och enligt bifogade bilagor. Jag/vi förbinder oss att följa föreningens allmänna villkor vid
renovering. Ange lägenhetsnummer, datum och signera varje sida och medföljande bilagor.
Partille den ……………………………………………

…………………….……………………….……

……………………….…………………………

Underskrift bostadsrättshavare/-arna

Uppgifter om eventuell vald entreprenör:

Föreningen ansvarar för vissa delar som finns i er lägenhet, bl.a. värmesystem, ventilation,
avlopp samt kall- och varmvattenrör i s.k. stammar, golvbrunn och bärande väggar. I korthet,
föreningen ansvarar för allt som befinner sig utanför lägenheten, så även målning av fönster
och dörrar på utsidan, med undantag att föreningen ansvar för ventilation och värmesystem
inom lägenheten samt delar av golvbrunnen (större delen av brunnen är utanför lägenheten).
Ingen vattenburen golvvärme är tillåten, välj elgolvvärme om ni vill installera sådan. Tillse att
ni alltid har minst en fungerande brandvarnare.
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Beskrivning av vad som skall byggas om eller renoveras
Bifoga gärna egen gjord skiss, ritning, foto eller annat som beskriver åtgärden.
Vid ändring av ventilation i kök
Ange ex. vald typ av fläkt (spiskåpa, recirkulerande kolfilter, motorfläkt med speciell
reducerare), tillverkare, modellnummer:

Vid installation av diskmaskin
Anslutning för diskmaskin, det skall finnas avstängningskran ovan diskbänk, gärna elektrisk
styrd tilloppsventil som monteras på tilloppsslang. Var noga med hög kvalité för
anlutningsslangar, avloppsslang och arbete med anslutningar för dessa. Droppskydd skall
finnas under diskmaskinen.

Vid installation av ny blandare i kök
Ange ex. vald typ, tillverkare, modellnummer. Undvik att installera IKEA:s blandare, de kan
plötsligt gå sönder och ge vattenskador samt att de läcker igenom kallvatten in i
varmvattenrören som ger högre varmvattenförbrukning och inte fullt så varmt varmvatten.
Tillverkaren Hafa:s blandare ger oljud i rörsystemet och får inte installeras. Installera gärna
droppskydd under avloppsrör och vattenrör i skåpet under vasken.
Brf rekommenderar av denna anledning tillsammans med ett antal anlitade rörfirmor
vattenkranar/blandare av märkena FM Mattsson, Mora, Vårgårda och Gustavsberg. Billiga
fabrikat som Ikea, Biltema, Hafa bannlyses då dessa väldigt ofta ställer till problem både för
det egna boendet och sina grannar:
Tillverkare/Fabrikat:

Vid installation av ny spis eller spishäll
Välj gärna induktionsspis eller häll då de är säkrare rörande ”koka torrt” risken för kokkärl.
Dvs induktion ger en lägre brandrisk. Det finns hällar och spisar med inbyggd tidfunktion
som stänger av sig själv efter inställd tid. Det går i efterhand att köpa till en tidstyrenhet eller
en rörelsesensor som stänger spisen/hällen efter en viss tid om ingen rörelse sker vid spisen.
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Beskriv med text vad ni tänker göra:
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