ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR RENOVERING
Lämnas personligen till någon av styrelsens medlemmar tillsammans med eventuell planritning
och entreprenörens våtrumscertifikat ( vid våtrumsrenoveringar ).
Medlemmens / medlemmarnas namn:.........................................................................
Adress: Västra vägen.......................... Lägenhetsnummer..........................................
Telefonnummer:.................................... E-postadress:................................................
Renoveringen avser följande rum:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Planerade åtgärder (beskriv kortfattat vad som ska göras ) :......................................
.......................................................................................................................................
...........................................................................……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Planerat startdatum:................................... Planerat slutdatum:.....................................

Jag /vi förbinder oss att följa nedanstående regler:
-arbetet kommer att utföras av person / personer som har behörighet för det arbete som ska
utföras och det kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt.
-köksfläkt kommer inte att anslutas till husets ventilation. Endast kolfilterfläkt där returluften går ut i
köket, alternativt kökskåpa utan fläkt, får installeras.
-lägenhetens ventilationssystem, inblås, utsug och ventilationsbox, kommer inte att förändras vid
ombyggnad.
-vi aviserar och beställer vattenavstängning i god tid av föreningens förvaltare, på vår bekostnad.
-information kommer att sättas upp så att grannarna i huset får vetskap om din renovering. (OBS
glöm inte bort porten bredvid din!)
-de som utför aktuellt arbete följer föreningens stadgar, regler samt anvisningar och kommer inte
att skräpa ner i allmänna utrymmen ute eller inne.
-arbetet kommer att utföras under de tider på dygnet som anges i föreningens trivselregler;

månd-fred 08.00-20.00, lördag-söndag 10.00-18.00.
-bilning i betong kommer enbart att utföras under kontorstid på vardagar.
-hiss och golv kommer att skyddas från skador med byggplast och/eller papp.
-inga byggsopor, färgburkar eller vitvaror kommer att lämnas i föreningens grovsoprum.
-inga byggsopor kommer att hindra trafik framför husen, och inga byggsopor kommer att lämnas
ute över en helg.
-jag/vi kommer att meddela styrelsen efter avslutat arbete, så att representant från föreningens
förvaltare och / eller styrelsen kan besikta det utförda arbetet, och detta sker på vår bekostnad.
-jag/vi kommer att lämna protokoll KVALITETSDOKUMENT för egenkontroll gällande
våtrumsarbeten
-jag/vi kommer att meddela styrelsen om något av den lämnade informationen ovan ändras under
arbetets gång, eller om ytterligare frågor uppstår.

Datum:........................................................

Datum:.....................................................

Namn:

Namn:

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

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

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

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

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

Styrelsens godkännande gives härmed.

Datum:.................................

Datum:.................................

Namn:

Namn:

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

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

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

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

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

Uppdaterad augusti 2021

