
BEGÄRAN OM TILLSTÅND TILL ÄNDRING I LÄGENHET 
 
 
Enligt föreningens stadgar krävs tillstånd från styrelsen för ombyggnadsarbeten och mer ingripande 
förändringsarbeten i lägenheten. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen av bostadsrättshavaren. 
Arbetena får inte påbörjas förrän styrelsen har lämnat skriftligt tillstånd.

Bostadsrättshavare/sökande:

Lägenhetsnummer:

Tel:

Epost:

Beskrivning av planerade arbeten:

Bostadsrättshavare:

Uppgifter om den/de som ska utföra arbetet: 
Företag - organisationsnummer - namn på ansvarig - telefon till ansvarig - epost till ansvarig 
Innan arbetet påbörjas ska kopia av behörighet/certifikat bifogas (el och VVS) samt kopia på företagets ansvarsförsäkring

UNDERSKRIFTER             Datum:

Planerat startdatum: Planerat färdigdatum:

 Generellt gäller följande: 
*Inga fläktar får kopplas till det befintliga ventilationssystemet som drivs av självdrag. 
*Vattenburen golvvärme får inte installeras. 
*Om hissen används för transporter måste den kläs in och återställas efter varje användningstillfälle. 
*Byggnadsarbeten får utföras endast under dagtid. 
*Styrelsen ska ges tillfälle att inspektera stammar som friläggs samt ta del av intyg, arbetsbeskrivningar och ritningar från sakkunniga. 
*Fotodokumentation ska göras av nya rör och ledningar innan de byggs in. Dokumentationen ska tillställas styrelsen. 
*När ombyggnaden/ändringsarbetena är klara ska detta anmälas till styrelsen. Styrelsen ska ges tillfälle att kontrollera att arbetena överensstämmer 
med ansökningen/tillståndet. 
*Vid elarbeten och arbeten avseende våtutrymmen ska kvalitetsdokument infordras av anlitade entreprenörer. Kopia ska tillställas styrelsen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Styrelsens beslut: 

  

  

 

Make / Maka / Sambo:

Brf Hägern Större 10 
c/o Styrelsens Ordförande 
Klara Östra Kyrkogata 8 
111 52 STOCKHOLM
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BEGÄRAN OM TILLSTÅND TILL ÄNDRING I LÄGENHET
Enligt föreningens stadgar krävs tillstånd från styrelsen för ombyggnadsarbeten och mer ingripandeförändringsarbeten i lägenheten. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen av bostadsrättshavaren.Arbetena får inte påbörjas förrän styrelsen har lämnat skriftligt tillstånd.
 Generellt gäller följande:*Inga fläktar får kopplas till det befintliga ventilationssystemet som drivs av självdrag.*Vattenburen golvvärme får inte installeras.*Om hissen används för transporter måste den kläs in och återställas efter varje användningstillfälle.*Byggnadsarbeten får utföras endast under dagtid.*Styrelsen ska ges tillfälle att inspektera stammar som friläggs samt ta del av intyg, arbetsbeskrivningar och ritningar från sakkunniga.*Fotodokumentation ska göras av nya rör och ledningar innan de byggs in. Dokumentationen ska tillställas styrelsen.*När ombyggnaden/ändringsarbetena är klara ska detta anmälas till styrelsen. Styrelsen ska ges tillfälle att kontrollera att arbetena överensstämmer med ansökningen/tillståndet.*Vid elarbeten och arbeten avseende våtutrymmen ska kvalitetsdokument infordras av anlitade entreprenörer. Kopia ska tillställas styrelsen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styrelsens beslut:
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