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STYRELSENS KONTAKTKANALER   
Hemsida: www.brfbjornen.com  Mail: brfbjornen@live.com  

Telefonsvarare/sms: 0736376858  Brevlåda: Brf Björnen i Partille Föreningsbrevlåda, Krondammsvägen 49, 43343 Partille 

 
 
ANSÖKAN OM RENOVERING AV LÄGENHET 
KRONDAMMSVÄGEN 35-53 
 
 
 

Namn: 

Adress:           Krondammsvägen   

Lägenhetsnummer:  

Telefonnummer: 

E-post: 

 

 

Härmed vill jag ansöka om att få renovera: 

 Badrum    Kök    Annan del: ________________ 

 

 Jag har förstått att jag själv ska betala för renoveringen och att jag ska lämna in ritning och 

projektbeskrivning till Styrelsen, antingen via mail eller i brevlåda samt avvakta styrelsens beslut 

innan något arbete får påbörjas. 

 

 

Ansökan skall mailas till styrelsens mailadress alternativt lämnas i styrelsens brevlåda på 

Krondammsvägen 49 för behandling. 
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REGLER VID BADRUMSRENOVERING 

Det är viktigt att din entreprenör har behörighet och utför arbeten på ett fackmannamässigt sätt. Därför 

måste du tillse att den som utför arbetet med tätskiktet visar id-handlingar och BBV- behörighet enl. 

BKR (Byggkeramikrådet). Namn på firman samt en kopia på behörighet skall lämnas in tillsammans 

med din ansökan. Efter att badrummet är färdigt skall du dessutom lämna in en kopia på 

kvalitetsdokument för utfört tätskikt. 

  Jag har tagit del av regler vid badrumsrenovering 

 
 
REGLER VID KÖKSRENOVERING 

Ventilationssystemet i våra hus är inte kompatibelt med alla typer av köksfläktar. Var därför noga när 

du pratar med säljaren att berätta att vi har ett frånluftssystem och att fläkten måste ha ett injusterat 

frånluftsflöde. Du måste dessutom skicka med ett produktblad på fläkten med din ansökan. 

  Jag har tagit del av regler vid köksrenovering 

 
 
REGLER VID RENOVERING AV UTEPLATS 

I din upplåtelse har du nyttjanderätt av uteplatsen. Det innebär att det alltjämt är föreningen som äger 

marken utanför din lägenhet. Om föreningen i framtiden kommer behöva utföra underhållsarbete så 

som dränering eller resande av byggnadsställning kommer vi behöva ta din uteplats i anspråk. 

Föreningen har inte ansvaret att återställa din uteplats efter underhållsarbeten. 

  Jag har tagit del av regler vid renovering av uteplats 

 

 
PROJEKTBESKRIVNING 
Förklara i grova drag vilka ändringar du vill utföra i din lägenhet och bifoga ritningar 
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Kontaktuppgifter till den som kommer utföra arbeten i din lägenhet 

Namn: 

Kontaktuppgifter: 

Skall utföra följande: 

 

Namn: 

Kontaktuppgifter: 

Skall utföra följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 Styrelsen godkänner renoveringsansökan 

 

Signatur 

 

Namnförtydligande 

 

Datum 


