ANSÖKAN OM OMBYGGNAD AV LÄGENHET I BF KETTINGEN 3 UPA
Namn:
Lägenhetsnummer: :
Beskrivning av vilka förändringar som önskas utföras:

Inkludera bilagor, t ex ritningar som visar vald lösning, samt erforderliga beräknings-,
dimensioneringsunderlag etc, om det är applicerbart.
Kryssa för det som berörs av renoveringen:
Ventilation:
Bärande konstruktion:

VVS:

Gasledning:

Behövs bygglov?:

Fastighetens el:

Avlopp:

Byggavfall
(om ja behöver en kopia på godkänd ansökan om förvaring av byggavfall på gatan
bifogas, plus kvitto på att betalning gjorts till polis och kommun. Trottoar eller gård får inte användas
som förvaringsplats av byggavfall eller byggmaterial.)
Entreprenör (om utsedd):

Tidplan (startdatum, beräknad projekttid, kända hållpunkter t ex vatten eller elarbeten som innebär
avstäningningar):

Hur ombesörjs städning av entré, trapphus, gård och trottoar (löpande)?
Av medlemmen:
Av städfirma:
om ja, ange firma:
Annat:
Medlemmen har läst och accepterat nedanstående:
A. Den boende ska följa de regler (trivsel såväl som ombyggnad) som finns för denna fastighet, se
föreningens hemsida
B. Om entrén ställs upp skall den vara bevakad. Om obehöriga kommer in i fastigheten och gör åverkan
eller stjäl pga. av den boendes byggarbetare har ställt upp dörren kommer den boende vara ansvarig
för detta.
C. Avisera i fastigheten minst 5 dagar före start på jobbet. Notera den boendes namn och
telefonnummer, inte bara entreprenörens. Speciellt beaktande om information skall ges till grannar.

D. Om vatten måste stängas av skall den informationen gå ut senast en vecka innan till hela fastigheten
E. Byggavfallet (+ev. annat som har lagts där) skall fraktas bort senast dagen efter det har placerats på
gatan. Om så inte sker kommer förening att frakta bort det på den boendes bekostnad. Den boende
är också ansvarig för övrigt skräp som slängs tillsammans med byggavfallet.
F. Den boende skall var tillgänglig under hela renoverings/ombyggnadsperioden per telefon och på
plats.
En komplett ansökan skall skickas via e-post till styrelens mailadress i god tid innan arbetet planeras
startas. Inget arbete får startas innan styrelsen har gett sitt skriftliga godkännande. Styrelsen har
möten månadsvis, så vänligen kontrollera när nästa möte är planerat.

