
BRF JAKTEN
MASTHUGGETS PÄRLA

VIKTIG INFORMATION VID

RENOVERING
FÖR ATT UNDVIKA KOSTSAMMA OCH TIDSÖDANDE SKADOR HAR 

STYRELSEN TAGIT FRAM DET HÄR DOKUMENTET SOM VI VILL ATT ALLA 

SOM RENOVERAR, OCH ALLA HANTVERKARE, SKA TA DEL AV. FÖR ATT 

 UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA KVALITET REKOMMENDERAR VI ATT ANLITA 

 HANTVERKARE SOM HAR VÅTRUMSCERTIFIKAT OCH ÄR MED I EN BRANSCH- 

ORGANISATION. KOM IHÅG ATT VISSA ARBETEN MÅSTE UTFÖRAS AV 

BEHÖRIGA VVS-INSTALLATÖRER OCH ATT ALLA EL-ARBETEN ENDAST FÖR 

UTFÖRAS AV AUKTORISERADE ELEKTRIKER. 
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SVENSKA



Under åren har det uppstått många skador 
i fastigheten i samband med renoveringar. 
För att styrelsen ska ha kunna ha kontroll på 
fastigheten, och arbeta förebyggande ifråga 
om vatten och ventilation, behöver boende 
anmäla planerade badrums- och köksreno-
veringar till styrelsen. 

RENOVERING AV BADRUM OCH KÖK 
MÅSTE ANMÄLAS TILL STYRELSEN

Alla arbeten i våtutrymmen måste vara fack-
mannamässigt utförda, annars gäller inte för-
säkringar. Anlita endast skickliga hantverkare, 
helst med våtrumscertifikat. 

FACKMANNAMÄSSIGT GJORT

El-arbeten får endast utföras av auktoriserade 
elektriker.

EL-ARBETEN 

I badrumsgolven ligger vattenrör till handduks- 
torkarna mycket ytligt. Badrumsgolven är 
generellt tunna, på vissa ställen så tunna som 
1,5 cm. Om golvbrunnen behöver flyttas, eller 
om golvet ska bilas av annan anledning, så var 
mycket försiktiga. 

YTLIGA RÖR I BADRUMSGOLVEN

Använd en väggdetektor innan borrning. 
En väggdetektor är ett mätinstrument som 
känner av och visar var elkablar och vattenrör 
går i väggarna. Den kommer att underlätta 
renoveringen betydligt och minska risken för 
skador och läckage. Föreningen har en vägg-
detektor som boende kan låna gratis (kontak-
ta styrelsen).

VÄGGDETEKTOR

Vid renoveringar får inte vattenledningar 
byggas in i väggen eller döljas bakom kakel 
eller liknande. De måste alltid vara synliga. 
Det beror på att bostadsrättsföreningen 
drabbats av ett stort antal vattenskador där 
dåligt utförda rördragningar i samband med 
renovering har lett till läckage i väggarna. 
Detta är ett mycket kostsamt problem som 
förorsakar föreningen stora kostnader och 
bonusförluster hos försäkringsbolaget.

ENDAST SYNLIGA VATTENLEDNINGAR
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Anlita endast skickliga hantverkare, 
helst med våtrumscertifikat. 



Måndag–fredag kl. 08:00–18:00

Under övriga tider får endast tysta arbeten 
förekomma, som till exempel tapetsering och 
målning. Använd alltså inte maskiner eller 
verktyg som orsakar störande ljud under 
kvällar och helger. Väggarna i huset består 
av betong och ljud färdas mycket lätt genom 
samtliga våningsplan. 

TIDER FÖR RENOVERING 

När renoveringsarbetet är avslutat bör be-
siktning göras av SBC eller en av SBC utsedd/
godkänd besiktningsman. Denna besiktning 
betalas av bostadsrättsägaren.

BESIKTNING

Vänd er gärna till styrelsen om ni har några 
frågor kring renovering som inte besvaras i 
detta dokument. Det är bättre att fråga en 
extra gång än att det råkar bli fel och att för-
säkringsbolag kopplas in. 

Med vänliga hälsingar,
Styrelsen för Brf Jakten

FRÅGOR

Skräp från renoveringen som gammalt kakel, 
färg, gipsskivor, trasiga lister etcetera får 
absolut inte slängas i sopnedkastet eller 
ställas in i återvinningsrummet eller lämnas 
på gården. Den ligger på den som renoverar 
+ hantverkare att transportera bort bygg-
materialet till en återvinningscentral (exem-
pelvis Högsbo ÅVC) där det kan tas omhand 
på rätt sätt. Om grovsopor hamnar i Brf 
Jaktens återvinningsrum eller sopnedkast 
måste straffavgifter betalas och det går ut 
över de övriga boende. 

ÖVERBLIVET BYGGMATERIAL & 
GROVSOPOR
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Köksfläktarna i lägenheterna delar ventilations-
rör med varandra och därför är det viktigt att 
rätt sorts fläkt installeras vid renovering. Om 
köksfläkten är för kraftfull kommer matos och 
cigarettrök att hamna i grannens lägenhet 
istället. Inte så roligt. Säkerställ därför att 
köksfläkten fungerar med ett så kallat ”Alliance- 
system” eller är av kolfiltertyp (kolfilterfläktar 
är helt fristående och kopplas alltså inte in i 
ventilationen). 

ENDAST GODKÄNDA KÖKSFLÄKTAR 

X X
Köksfläktstillverkarna 
Torfors och Franke har 
Alliance-fläktar som är 
godkända av föreningen. 
Om du vill ha en köks-
fläkt av annat fabrikat 
måste ett spjäll som 
fungerar med ett ge-
mensamt ventilations-
system installeras i 
köksfläkten, som Sirrus 
KFS 125 Automatspjäll. 

Boende som har fel sorts 
fläkt kan åläggas av 
föreningen att byta den. 


