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Ansökan om styrelsens medgivande till ombyggnad eller renovering
Sökandens namn

Gatuadress

Telefonnummer

E-postadress

Ansökan avser följande åtgärder

Arbetet kommer att utföras under följande tider

Arbetets art och omfattning framgår tydligare genom följande handlingar;
Ritningar, bilagor
Övrigt, bilagor

Jag avser att genomföra ovanstående och intygar att jag tagit del av föreningens ordningsregler
vad gäller ombyggnad och renovering.
Ort och datum

Sökandens underskrift

Övrig information:
Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört.
Ritningar ska alltid bifogas när det gäller flytt av avlopp eller annan större förändring.
Elarbeten får enbart utföras av behörig elektriker med svensk allmän behörighet för starkström.
Rörarbeten på vatten och avlopp bör utföras av "Säker vatten" auktoriserade VVS-montörer.
För vissa större arbeten kan styrelsen behöva göra slutbesiktning, detta meddelas i så fall i medgivandet.
Tänk på att element, värmeledningar, avlopp, köksfläkt och ventilation måste vara åtkomliga för inspektion och service.
Byggavfall transporteras bort på egen bekostnad. Det är inte tillåtet att slänga byggavfall i soprummen.
Informera dina grannar om dina planer och om hur lång tid arbetet beräknas fortgå.
Lämna ansökan i två exemplar i föreningens brevlåda, Lantgårdsvägen 150. Ansökan behandlas vid nästa styrelsemöte.
De personuppgifter som du lämnar sparas och används för att ha historik på godkända ombyggnationer. Du har alltid rätt att få
ett utdrag över vilka personuppgifter vi har om dig och få uppgifterna rättade vid behov eller borttagna. Då skickar du ett epostmeddelande till styrelsen@brflantgarden.se. Läs mer om Brf Lantgårdens hantering av personuppgifter i vår integritetspolicy
på http://brflantgarden.se.
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Föreningens medgivande eller avstyrkan av ombyggnaden:
Föreningen medger ovanstående ansökan
Föreningen medger ovanstående ansökan med nedanstående reservationer:
Föreningen medger inte att dessa åtgärder genomförs på grund av:

Slutbesiktning krävs
Ort och datum

Föreningens underskrift

Föreningens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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