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Information om dokumentet: 
Detta dokument är ett komplement och förtydligande till våra stadgar.  

Styrelsen tar tacksamt emot kommentarer till dokumentet för implementering till en 1.0 version. 

Mejla gärna synpunkter till brfbernstorp#gmail.com (byt ut # mot @) 

 

Dokumentets syfte är att: 

- Fungera som ett stöd till den medlem som funderar på att renovera 

- Säkerställa att de privata renoveringar som utförs av medlemmarna i vår förening inte får 

negativa konsekvenser för övriga medlemmar. 

- Ett kommunikationsverktyg till alla föreningens medlemmar om vad status är i huset och vart 

vi är på väg så att varje medlem kan väga vilka möjligheter eller begränsningar föreningens 

planer innebär för en själv. 

 

Dokumentet är baserat på: 

- Kunskap om vårt hus som inhämtats från ritningar, renoveringsarbete och vår 

fastighetsservice firma 

- Gällande regelverk och normer där så nämns (vänligen notera att ingen av dokumentets 

författare är byggnadsingenjörer eller fackmän inom det som dokumentet omfattar varför 

fack expertis alltid skall tillfrågas vid minsta osäkerhet) 

- Föreningens antagna underhållsplan 

- Styrelsens erfarenheter (bra som dåliga) av tidigare renoveringar och hur vi bäst utnyttjar 

dessa erfarenheter framöver. 

 

Tveka inte att kontakta styrelsen för mer information. 

 

Praktiska detaljer 
Styrelsen sammanträder för närvarande var 3-4e vecka. Räkna därför med upp till en månads 

handläggningstid vid alla förfrågningar om tillstånd/godkännande. 
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Ventilation allmänt: 
Ventilationen är ett av husets gemensamma system som föreningen äger. Det är viktigt för vår 

innemiljö att det fungerar och uppfyller alla de krav som ställs på det genom lagstiftning och kontroll. 

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs på regelbunden (för nuvarande vart sjätte år) 

basis av en auktoriserad firma och resultaten rapporteras till kommunen som är tillsynsmyndighet.  

Då en förändring av ventilationsinställningar både påverkar lägenheten i sig, men också det 

gemensamma systemet är det i föreningens intresse att ventilationssystemet behålls intakt enligt de 

inställningar som gäller sedan den senaste OVK besiktningen. Av denna anledning gäller följande i 

BRF Bernstorp: 

- Att bygga in eller bygga igen ventilationen är inte tillåtet. I fallet att omdragning/omledning 

av ventilation är aktuell (t.ex. i kök) skall anmälan göras till styrelsen för godkännande.  Att 

ansluta en köksfläkt  eller en frånluftsfläkt i badrum/toalett till ventilationssystemet är inte 

tillåtet. 

- Vid den återkommande OVK besiktningen har styrelsen rätt att kräva återställande av 

ventilation till ursprungligt skick i fallet att den har förändrats utan godkännande.  

- På samma sätt är det en start rekommendation att luftdonens inställningar från OVK 

bibehålls och inte förändras.  

Vidare förordar föreningen att: 

- Under vintermånaden är det många som stänger till friskluftsintagen som monterades in i 

samband med den nya ventilationen. På samma grunder som ovan är detta inte att 

rekommendera. Argumentet är vanligen att undvika kallras eller att det blir så kallt i 

lägenheten. Att stänga friskluftsdonen löser möjligen problemet till viss del, men är ingen 

långsiktig lösning då det lilla undertryck som ventilationen skapar i din lägenhet istället 

kommer dra uteluft från glipor i fönster och balkongdörrar, sjutillhållarlåsöppning, 

skorstensöppning m.m.  Din granne som är kopplad till samma ventilation kommer samtidigt 

att få mer ventilation och kanske också stänga sina spaltventiler varvid det blir en icke 

önskvärd kedjeeffekt att alla stänger sina ventiler, vilket i slutändan påverkar 

ventilationssystemet som får arbeta hårdare pga. det undertryck som skapas i hela huset (i 

vardagen märks detta på att t.ex. ytterdörren (alla med säkerhetsdörr) kan upplevas trögare 

att öppna på vintern än på sommaren). 

 

Värmesystem: 
Värmesystemet är en del av huset och ägs av föreningen gemensamt.  

- Alla ingrepp på värmesystemet (ändring och/eller eventuell borttagning av element etc.) 

kräver på förhand godkännande från styrelsen.  

Generellt gäller att värmesystemet är dimensionerat för att ge tillräcklig komfortvärme för respektive 

lägenhet. Likaså finns värmekällor installerad i alla utrymmen där fukt kan förekomma och av den 

anledningen skall kunna förträngas med värme.  

Därför skall följande beaktas i samband med att värmekälla övervägs att förändras:  

- Eventuellt borttagande av en värmekälla skall alltid ersättas med en ny värmekälla (nytt 

element, element  golvvärme etc.) för att bibehålla status enligt ovan.  
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- Eventuell borttagning av element skall alltid ske av erfaren fackman. På så sätt minimerar vi 

risken för att stora systemrubbningar (t.ex. att systemet töms och fylls med luft) sker.  

- Allt planerat arbete med värmesystemet bör ske sommartid då systemet till stor del är 

inaktivt och eventuell påverkan kan minimeras. 

- Information skall ges till grannar i samma trappuppgång om att arbete sker, då mer 

omfattande avluftning av systemet sannolikt kommer att behövas till efterföljande 

vintersäsong. 

 

Vatten & Avlopp: 
Status stammar:  

Husets vattenstammar är utbytta 2014 och avloppsstammarna är reline:ade i huset 2013. De 

lägenheter som har genomgått badrums och/eller köksrenovering (privat regi) är delar av den 

horisontella avloppsstammen utbytt om renoveringen följt modern standard (bytt golvbrunnen etc.).  

När relinade rör måste kapas, skall det ske genom kallkapning (använd bågfil eller tigersåg) . 

Varmkapning (att använda vinkelslip) är förbjudet, då värmen smälter plasten inuti rören. 

 

Detaljbeskrivning vattenstammar: 

2014 drogs alla vattenstammar i trapphusen. Har du frågor i samband med din renovering, hör av dig 

till styrelsen för mer information. Styrelsen har tillgång till ritningar över huset, likaså finns en hel del 

kunskap om huset som har inhämtats baserat på medlemmars erfarenhet vid renoveringar.  

 

Praktiska tips vid vattenstammarbete: 

Då du behöver stänga av vattnet i den lägenhet, vid t.ex. en renovering, görs detta i trapphuset, 

ventilerna finns innanför den plåtlucka som finns invid taket närmast din lägenhet. 

 

Rekommendationer: 

Installation av diskmaskin och/eller tvättmaskin: Våra avloppsstammar är inte dimensionerade för att 

alla hushåll har diskmaskin och/eller tvättmaskin. Har du ingen diskmaskin eller tvättmaskin – men 

funderar på att installera – så ber vi dig att överväga att inte göra det. 

Badrum: 
Allmänt: 

Skulle läckage eller annan olycka ske i ditt badrum så är alla kostnader förknippade med en 

efterföljande renovering (både de egna kostnaderna men också föreningens kostnader) vanligen en 

fråga mellan medlemmens försäkringsbolag och medlemmen den. Undersök därför med ditt 

försäkringsbolag vad som exakt gäller i samband med renoveringen. Vissa bolag kräver att det är 

utfört av en certifierad hantverkare, andra nöjer sig med att det är fackmannamässigt utfört. 

Vi som förening väljer i nuläget att inte ställa andra krav än ditt försäkringsbolag, men 

rekommenderar starkt att arbetet utförs av en hantverkare som är våtrumscertifierad. Det naturliga 

argumentet för detta är att om olyckan är framme och det går till ett försäkringsärende som ditt 

försäkringsbolag täcker kostnaderna för, så kommer ditt försäkringsbolag att anlita en certifierad 

hantverkare för reparationsarbetet.  

För att ytterligare öka tryggheten i det arbete som utförs kan du anlita en kvalitetsansvarig.  
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Mer information kan du hitta här: 

Byggkeramikrådet 

AB Svensk Våtrumskontroll 

Målarmästarna 

Branschregler säker vatteninstallation 

 

Tips: 

Daglig fotodokumentation över hur arbetet fortskrider är till stor hjälp vid eventuella framtida 

problem. Följande punktformslista är tips på vad du bör fotodokumentera oavsett om arbetet sker av 

en certifierad hantverkare och med eller utan kvalitetsansvarig: 

 

Fabrikats-Namn och 

nummer på fuktspärr-

system som används 

Eventuella (färg)bevis på 

att rätt mängd fuktspärr 

applicerats (färgbevis, antal 

burkar o antal kvm + 

beräkning etc.) 

Utformning av avloppsrör/golvbrunn 

innan igenmurning sker som döljer 

installationen 

Bildbevis på att alla 

genomförningar är tätade på 

rätt sätt 

Bild på undertak och 

montering av spot lights 

innan undertak sätts upp 

Närbild på hur golvbrunnsarbete 

utförts, närbild på krage etc. 

Ledningsdragning 

(vattenledningar) om du 

väljer att fälla in dessa i 

väggarna 

Bild på pluggning av 

element/elementrör om 

sådan godkänts av 

föreningen 

Eventuella andra ledningar (t.ex. 

elledning för tvättmaskin eller dylikt) 

 

Förutom värdefull dokumentation den dagen något eventuellt händer så är det roliga bilder att ta 

fram i efterhand när allting är klart.  

Om du verkligen vill ”bevisa” datum kan du t.ex. inkludera delar av framsidan på dagens tidning på 

vissa närbilder. 

 

 

 Vattenledningar:   

Se ovan under ”Vatten & avlopp” 

 

Golvbrunn:  

Föreningen äger enligt stadgarna golvbrunnen. Samtidigt är det en skyldighet vid en 

badrumsrenovering att byta ut golvbrunnen.  

 

El, samt inkoppling av tvättmaskin:  

För tvättmaskin rekommenderar föreningen att samma överväganden som för diskmaskin görs. Se 

ovan under ”Vatten & avlopp”.  

El inkopplingar i badrum skall vara enligt gängse normer. Kontrollera med din elektriker vad som 

gäller. Om du skall ha spotlights inom område för dusch, kontrollera en gång extra med din 

elektriker.  

 

http://www.bkr.se/#_blank
http://www.gvk.se/#_blank
http://www.maleri.se/#_blank
http://www.sakervatten.se/#_blank
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Ventilation: 

Om du sänker taket i våtutrymmena (t.ex. för installation av spotlights), se till att dra en direkt 

anslutning mellan ventilationen i väggen och ditt nya ventilationsuttag i undertaket. På så sätt kan 

bästa möjliga ventilationsinställning uppnås istället för att justering görs på takarmatur, men att 

ventilation från originalvägguttaget även tillåts suga från glipor eller springor som inte blivit helt täta 

mot undertak (t.ex. genomföringar för el, vattenrör etc.) 

 

El & Bredband: 
Allmänt: 

Elsanering genomfördes i fastigheten 2010. 

Huvudsäkringar (16A) och elmätare till varje lägenhet finns i källaren. De synliga säkringarna är 

respektive grupps säkringar och på 10A. 

 

Bredbandsuttag finns i varje lägenhet. Du får inte på något sätt modifiera den installation av kablar 

och uttag som är gjord i lägenheten. Det kan medföra försämrad kvalitet både för dig och för dina 

grannar. 

 

Installation av spotlights: 

Föreningen har i dagsläget inte antagit någon policy för spotlights. Vi har betongbjälklag varvid det 

inte är entydigt huruvida värmekåpor krävs eller inte. Rådgör med din elektriker. 

Fönster: 
Invändigt arbete – allt arbete som inte kan ske från utsidan med stängt fönster - som t.ex. målning 

(av insida och mellan fönster) samt sätta tätningslister är medlemmens eget ansvar. Se stadgarna för 

vidare information. 

Föreningen är ansvarig för den yttre förvaltningen och den övergripande förvaltningen. Detta innebär 

t.ex. målning av karmar (utifrån) samt reparation av yttre glasruta och ansvar för att byta ut fönster 

helt och håller (sker via underhållsplanen).  

 

Kök: 
Avloppsstammar: 

Se också under VVS, men annars om köksstam vilka rörböjar som är acceptabla osv. Måste kunna 

komma ner ovanifrån och rensa med rensborste. 

 

Ventilation: 

Det är inte tillåtet att koppla in köksfläk direkt mot ventilationen. Vår ventilation är inte byggd för 

detta. Konsekvenserna kommer på sikt yttra sig antingen genom generellt sämre ventilation, 

alternativt att dina grannar som delar luftkanal kommer upptäcka fett som sakta men säkert tränger 

ut ur ventilationsdonet.  

 

Upplever du att det osar väldigt vid matlagning, stäng dörren till köket samtidigt som du öppnar ett 

fönster i ett annat rum. Öppnar du fönstret i köket kommer ventilationen normalt suga luft direkt 
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från det öppna fönstret. Öppnar du dörren till balkongen eller fönstret i ett annat rum, erhålls 

normalt sett det önskade cirkulationsflödet där utsugen i badrummen suger mindre från köket och 

matoset i köket dras till ventilationen i köket medan mindre tänger ut i resten av lägenheten.  

 

Gas:  

Vi har tidigare haft gas indragen i huset. Styrelsen har ritning från E.ON som bekräftar att 

gaskopplingen är bruten fram till huset. Hela husets gasledningssystem skall således vara tömt, men 

iakttag ändå största försiktighet vid renovering i köket som innebär ingrepp på gammal gasledning. 

Öppna fönster vid arbete och plugga ledningen efter eventuell kapning. 

Kontakta/Informera styrelsen när arbete på en icke aktiv gasledning skall ske. 

 

Arbetstider & Avfall: 
Vi har väl tilltagna och generösa tider för när arbete får ske (se trivselreglerna). Respektera dessa, 

och använd sunt förnuft! Försök lägga det mest bullriga arbetet mitt på dagen och mindre ljudliga 

arbeten till kvällar och helger i största möjliga omfattning. 

Stora byggavfallsmängder tar du hand om själv och slänger direkt på soptippen eller i samband med 

att föreningen beställer en container. Vårt miljöhus är inte dimensionerat för renoverings- och 

byggavfall! 

Spiller du byggdamm eller byggavfall under transport i trapphuset, städa upp efter dig så att du 

lämnar trappuppgången i samma status som du fann den i. 

 

Balkonger: 
Husets balkonger är renoverade under 2007/2008. Föreningen har från och med maj 2009 ett krav på 

färg och modell för balkongskydd. Den gemensamma färgen skall vara mörkgrön. Den mörkgröna 

färgen ingår som en standardfärg i Maxi sortimentet och heter ”färg 5”. 

Maxi balkongskydd är en ”vertikal markis”, dvs. när den inte används kan den enkelt rullas in 

(fjäderbelastad) och när den används rullas den ut till önskad längd (max 230cm). Helt flexibel längd 

kräver att du lägger någon minut på att ändra placeringen av slutstolpen). Skyddet fästs i räcket med 

hjälp av en startstolpe (där ”markisen” fästs), en slutstolpe och en eller flera stolpar emellan för 

stabilitet/kurvatur.  

Vi tror att denna lösning erbjuder den flexibilitet många söker, samt lång hållbarhet i och med att 

tyget när det inte används kan förvaras skyddat i markiskassetten. Vidare är det en smidig lösning för 

oss då alla våra balkonger har räcken med kurvatur i olika utsträckning. 

För de små balkongerna räcker 230cm nästan hela vägen. I fallet att du vill du ha en blomsterlåda 

mitt på räcket och balkongskydd på ömse sidor om denna innebär emellertid denna lösning att du 

tyvärr måste köpa två maxi balkongskydd. Detsamma gäller för de stora balkongerna som önskar 

täcka in hela balkongen, då 230cm endast är ca halva räckeslängden på de stora balkongerna. 

Kommentarer som ”det blåser ändå nästan bara från ena hållet” eller ”det är mest insynen från XXX 

hållet vi önskar göra något åt” gör att vi tror att Maxi balkongskydd trots detta är en väldigt bra 

lösning. 
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Styrelsen uppmanar vidare alla medlemmar att värdera eventuella risker när t.ex. blomlådor sätts 

upp på balkongen. Finns det en risk för att dina lådor kan falla ner och skada förbigående, fundera en 

extra gång på hur du sätter upp dina blomlådor – på insidan eller utsidan av balkongräcket. 

Föreningen förespråkar att du alltid sätter dina blomlådor på insidan av räcket. 

Har du funderingar på att sätta upp en privat parabolantenn, rådgör med styrelsen innan du sätter 

upp den.  

 

Golv: 
Lägger du nytt golv; följ dagens byggnormer. Detta innebär t.ex. att en dämpande matta (ca 3mm, 

hör efter där du köper golv) läggs in under alla trägolv. Genom att följa gällande byggnormer 

säkerställer du bästa komfort både för dig själv och dina grannar. 

 

Väggar: 
Med ingrepp menas nedan att en del av väggen tas bort, inte att väggen ytskiktsbehandlas (spacklas 

och målas/tapetseras). 

- Alla ingrepp på bärande väggar kräver godkännande från styrelsen. Detta godkännande kan 

först erhållas efter att en auktoriserad byggfirma inriktad på hållfasthetsberäkningar har gett 

sitt godkännande på att den nya konstruktionen inte medför någon skada eller risk för huset. 

Ett utlåtande bekostas av lägenhetsinnehavaren själv.  

Att notera: I många fall går också el- eller VVS stammar i våra bärande konstruktioner vilket 

ytterligare kan komplicera och försvåra ett eventuellt ingrepp i en bärande konstruktion.  

- Föreningen/styrelsen skall informeras om alla ingrepp på väggar, även ingrepp på icke 

bärande väggar. 

 

Övrigt: 
Ersättning för personlig investering i föreningen: 

Vänligen notera att du genom att informera och/eller söka föreningens tillstånd kan få OK att ur egen 

ficka få renovera sådant som föreningen äger (t.ex. golvbrunn, eller kanske fönster el. dyl.). Vid en 

framtida renovering kommer föreningen beakta din personliga utgift och på bästa sätt försöka 

ersätta den. Föreningen kan emellertid inte garantera att du kommer att få tillbaka din investering. 

Det är priset du betalar för att göra renoveringen när det passar dig bäst, och med en 

design/hantverkare som du själv har valt. 

 

Vindsprojekt: 

Det finns ett vilande initiativ i föreningen att sälja ut vinden antingen till befintliga hyresgäster på 

plan 4, alternativt till en firma som projekterar helt nya lägenheter och att vi utvidgar föreningen 

med nya lägenheter.  

Detta projekt är mycket komplext. Skulle det bli verklighet krävs tydlig synkronisering och beslut även 

i andra stora frågor. Som information finns några av de större redovisade nedan. 

- Bygglov för takfönster och takterrasser 

- Brandcellsgränser på vind och mellan vind och plan 4 
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- Bygglov för hiss (måste utredas när kravet på hiss inträder och vilka begränsningar detta 

innebär) 

- Nya stammar  

- Ombyggnad av källaren för att kompensera för bortfall av vindsförråd 

- Eventuell utbyggnad av befintligt värmesystem 

Nuvarande styrelse arbetar inte aktivt med projektet, men det är inte nedlagt. 

 

 

Öppen spis: 

Rubrik till framtida version. 

 

Ny rutin vid försäljning: 

Informationspunkt. Styrelsen diskuterar att införa en rutin i samband med försäljning/nyinflyttning 

vilken skulle innebära såväl ett ”inflyttningspaket” innehållande information och presentation om 

föreningen, samt en status ”besiktning” där föreningen i samband med försäljningen/nyinflyttningen 

bekräftar vad status är på lägenheten med avseende på vad som nämnts i detta dokument 

(planlösning, utförda renoveringar, att utförda renoveringar är i linje med vad föreningen satt upp 

som riktmärke m.m.). 


