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Direktiv gällande ombyggnad av fd matkällare/ frd på bv till badrum & tvättstuga.
Godkännande från styrelsen.
Vid planer på att bygga om förråd/matkällare i bv till badrum och/ eller tvättstuga ska
styrelsen kontaktas. Skiss och beskrivning på utförande bifogas som underlag.
Bygganmälan hos stadsbyggnadskontoret.
Handlingar som behöver tas fram är b.la ritning som redovisar omfattning av ombyggnad
samt kort beskrivning av arbetet som planeras. Vid öppning/ håltagning i bärande vägg
krävs konstruktionsritning utförd av sakkunnig konstruktör.
Läs vidare på SBK:s hemsida vilka handlingar som krävs.
Observera att handläggningstiden för bygglov/bygganmälan kan vara några veckor.
Underlag som lämnas till styrelsen efter godkänd bygganmälan
Kopia av det godkända bygglovet/ anmälan inkluderat bilagor som redovisar planlösning,
beskrivning var det framgår rumsfunktion, ventilationslösning, tänkt uppbyggnad av fd
”yttervägg” mot förråd, konstruktionsritning vid håltagning i bärande vägg mm.
Exteriören får ej påverkas vid ombyggnad. tex måste förrådsdörr samt del av
förrådsutrymme finnas kvar. Placeringen av ny vägg mellan badrum samt kallt förråd får
placeras minst 100 mm från insida karm förrådsdörr.
Utöver detta vill styrelsen att ni följer nedan listade punkter samt skickar in nödvändiga
certifikat och egenkontroller från det företag som kommer att utföra renoveringen.
Badrummet / konstruktionen behöver besiktigas.
1.

Bygget skall utföras enligt bygg- och keramikrådets branschregler
(http://www.bkr.se/fakta/branschregler)

2.

Installation av VVS skall vara utfört enligt säkert vatten.
(http://www.sakervatten.se/branschregler)

3.

Installation av el skall utföras av auktoriserad elektriker.

4.

Gällande branschstandard samt BBR:s styrande regler avseende brand samt brandtätning
mellan brandceller skall följas, se bilaga. Obs, kulvert och lägenhet inkl förråd är två
olika brandceller, genomföringar skall utföras enligt branschstandard.

5.

Observera. Arbetet kan först påbörjas när styrelsen har godkänt arbetet. Styrelsen
har möte en gång i månaden (ofta andra tisdagen i månanden). Tänk på att vara ute i god
tid med bygglov och styrelseansökan för att minska stress gällande tidplan på utförandet.

6.

Medlem skall försäkra sig att hantverkarna lämnar gemensamma ytor som kulvertar och
utemiljö i rent och fint skick.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

