E.t*g

-rRE\ru-rGA.RE r-f\rs s-r*r r-

Topasgatan 78,

UT$ 421 48V Frölunda, Org. Nr 759616-1954

Renoveringsarbeten i BRF
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Konaktuppgiftertill entreprenör

EN TREWIGARE LIV§STIL
Topasgatan 78 UTS, 421 48 V Frölunda
www.toPasgarden.se
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lrusrector.

undertecknad/e är införstådda med och ansvarar för föliande:
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Boende i trappuppgången samt angränsande trappuppgångar skall informeras
informationslappar
på
förtryckta
renoveringen ,inri en vecka i förväg
Våtrumsarbeten i fastigheten skall utföras fackmässigt korrekt och enligt BKRJGVK
Badrumsrenovering sker i samarbete med lnspector
lnspector skall kontaktas i god tid innan renoveringen är påböriad på tel.nummer : 03

l-

7227670
lnspector skall närvara vid två tillfällen vid badrumsrenovering.
Första tillfället då badrummet är utrivet. Då sker en inspektion av stommen, rör, eY
stomskador m.m. lnspector går dven igenom proiektet med entreprenören'
Andra tillfället är när platrsättaren har satt iätskikt. Dessa 2 tillfällen skall i god tid
anmälas till lnsPector.
Det är av stor vikt art detta genomförs då lnspector vidarebefordrar dessa protokoll till
bostadsrättsföreni ngen
Golvbrunn skall bytas vid renovering av badrummet

Armeringsjärn får inte kaPas
Bärande konstruktioner i fastigheten får el ändras
Golvbrunn får ej flyttas utan tillåtelse ifrån lnspe«or efter en besiktning
Genomföringar i balkar skall förssdrkas

Entreprenören skall efter renovering lämna kvalitetsdokument med lOårs garantitid eller
motsvarande egen dokumentation över genomfört arbete enligt konsumentköplagen till
bostadsrättshavaren, med kopia till föreningen.
Installationsföretaget skalI överlämna "intyg om säker vatteninstallation" tiII
bostadsrättsi nnehavaren, med kopia till föreni ngen.
Bostadsrättshavarens/nas underskrifi/er

Ort & datum

Underskrift/er

Underskrift av styrelse i BRF som är informerade enligt ovan och godkänner renoveringen.

Ort &

Datum

Underskrifi/er

inspector.
EN TREVUGARE LIVSSTIL
Topasgatan 78 UTS, 421 48 V Frölunda
www.toPasgarden.se

