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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RÖBÄCKSHUS NR 2

ATT TÄNKA PÅ… 
 

VID OM- OCH TILLBYGGNADER SAMT 
RENOVERINGAR 

 
 
 
 
Kort om underhållsansvar 
I en bostadsrätt är ansvaret för underhåll och reparationer fördelat mellan både föreningen och 
den enskilde bostadsrättshavaren. 
 
Vad man ansvarar för som bostadsrättshavare framgår av stadgarna §30 samt broschyren "Vem 
svarar för underhållet". 
 
Innebörden av underhållsansvaret är bl.a. att man som bostadsrättshavare i sin lägenhet skall 
vidta de reparationer och underhåll som krävs, samt svara för kostnaderna för åtgärderna. 
 

Ändringar i lägenheten 
Som bostadsrättshavare får man inte göra väsentliga förändringar i lägenheten utan tillstånd av 
styrelsen. 
Exempel på väsentliga förändringar är t ex att ta upp hål i bärande konstruktioner eller åtgärder 
som kräver ingrepp på ledningar för vatten/avlopp eller på ventilationsanläggning. Gör man en 
åtgärd utan tillstånd kan man bli tvungen att återställa till ursprungligt skick. 
 

Tillbyggnader 
Även andra åtgärder kräver tillstånd av styrelsen innan de utförs. Exempel på sådant är alla 
utvändiga förändringar som t ex tillbyggnationer av skärmtak, altanräcken, staket m.m. Vissa av 
dessa åtgärder kräver förutom tillstånd av styrelsen även bygglov från kommunen 
 

Ansökan om tillstånd 
Ansökan om tillstånd från styrelsen görs genom att skriva ner en kortfattad beskrivning av vad 
man planerar att göra (gärna med en skiss till) och sedan lämnar man ansökan till styrelsen för 
beslut i frågan. Får man ett positivt besked kan man gå vidare med planerna. Tänk på att styrelsen 
under sommarmånaderna har mötesuppehåll och då inte kan besluta om sådana frågor - så var ute 
i god tid med ansökan om ni planerar att genomföra byggnationer under semestern. 
 

Renovering av badrum 
Funderar ni på att renovera ert badrum och byta ytskikt på golv och väggar? Hör i såfall av er till 
styrelsen innan, eftersom det är ett bra tillfälle att byta ut golvbrunnen samtidigt. (Golvbrunnen 
ansvarar föreningen för och uppbilning och byte av denna bekostas då av föreningen.) 


