Renoveringsanmälan - Blankett
Namn på sökande person
Adress

Lägenhetsnummer
(föreningens nummer)

Mail

Telefonnummer

Beskriv renoveringen kortfattat
(Beskriv vilka ingrepp som kommer ske i gas, ventilations-, vatten- och
avloppsinstallationer, samt ingrepp i bärande
väggar, flytt av väggar och omdiponering av
planlösning)
Kök

Kryssa i vilka ytor som kommer att
påverkas av renoveringen

Information om entreprenörer som ska
utföra arbetet -->
OBS, endast entreprenörer som arbetar
fackmannamässigt är tillåtet

Badrum

Rum 1

Rum 2

Hall

Annan yta

Namn på företag

Kontaktperson

Telefon nr

Namn på företag

Kontaktperson

Telefon nr

Namn på företag

Kontaktperson

Telefon nr

Bilning/störande arbete

Glöm inte att bifoga dina bilagor till ansökan. Skriv in siffra på bilaga som ni bifogar med entreprenörens certifikatet samt andra dokument.
Arbete i våtrum?
Bifoga entreprenörens certifikat
Flytt av vägg eller ingrepp i bärande
konstruktion?
Bifoga entreprenörens certifikat
Bilder före renoveringen på samtliga
områden som ska renoveras
Önskat tidsperiod för planerad
renovering

BKR - Byggkeramiska rådet
Bilaga____

Säker Vatten - Inst. Föret. GVK - Golvbranschens våtrumskontroll
Bilaga____
Bilaga____

MVK - Måleribranschens våtrumskontroll
Bilaga____

Konstruktörsutlåtande

Ventilationskontroll

Planskiss

Bilaga____

Bilaga____

Bilaga____

Bilaga____
Bilaga____
Bilaga____

Bilaga____
Bilaga____
Bilaga____

Bilaga____
Bilaga____
Bilaga____

Startdatum

Generellt
renoveringstid

Slutdatum

Bilning/
störande arbete

Startdatum

Slutdatum

Kommentar

Härmed intygar jag att jag tagit del av föreningens stadgar och renoveringsregler, samt ansvarar för att anlitade entreprenörer är informerade om & följer reglerna. Jag är även medveten om att skador som uppkommer
som följd av arbetena, direkt eller indirekt, som påverkar föreningen eller grannarna ligger på mitt ansvar både juridiskt & kostnadsmässigt.
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Läst Stadgarna
Läst
Renoveringsreglerna

Beslutsdatum
Beslut
Avslag
Bifall
Vid avslag, se bifogad motivering

Anmälan mailas till:

kundservice@fastighetsagarna.se

Skriv i ämnesraden: "Renoveringsanmälan, Brf Kungsklippan, lgh nr (enligt ovan)"

Underlåtelse att inhämta styrelsens godkännande kan innebära att du som lägenhetsinnehavare tvingas att återställa gjorda förändringar. Du kan även drabbas av skadeståndskrav om förändringar negativt påverkar fastigheten och utgör risk
för framtida skador. Styrelsen förbehåller sig även rätten att utkräva vite från lägenhetsinnehavaren om förändringar gjorts utan styrelsens godkännande.
Lägg märke till att förändringar rörande El/Gas/Vatten/Avlopp/Ventilationskanaler/Rökkanaler/Bärande konstruktioner måste godkännas av godkänd besiktningsman/installatör. Detta godkännande måste lämnas till styrelsen i
original efter utfört arbete.

Fullständiga Renoveringsregler finns på
föreningens hemsida. www.kungsklippan.se

