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$tadgar f6r bostadsrfittsfiireni ngen Huvudgirden, Brevik' Lidingo

Firma, flndamil och sfrte

{ $
Fore ningen s fi ffna dir Bostadsr€ittsfore n ingen Huvud garden'

Brf HuvudgArden flr en seniorforening'
Till medlem f6r antagas endast ffsisk per$on sorn fyllt 55 ar.

om iikta malcar forvfirvar bostad-sratt iir det tillrflckligt orn en av makarna uppnAtt 55 Ar

6lder. Med iilcta makar jiimstiills de som sammanbol under diktenskapsliknande

forhAllanden.

Foreningen har till flndamal att friimia medlemmarnas ekonomiska intressen genorn

att if6reningils-hG uppHiabostad"er frt medlemmarna till nyttjande utan

tidsbegransning. Medlems rfitt iforeningen pi grund.av sadan uppldrtelse kallas

bostadsrdtt. Medlem som innehar bostadsratt ratns bostadsr€ittshavare'

$tyrelsen har sitt s#ite i Liding0 stad'

Medlemskap och iiverl&telse av bostadsrf;itt

2 $
Nfir en bostadsriitt overlatits eller overg&tt till ny innehavare tar denne utOva

bostadsrfltten och flytta in i laigenheten'endast bm han har antagits till medlem i

foreningen. F6rvdrvaren skall?nsoka om medlemskap i fOreningun pa satt styrelsen

bestdimmer. $tyrersen 6r skyrdig att slaia*i, nor*alt dock inom tre veckor fran det att

ansokan om medremsraj tomTn tin fo;;ingen, pr6va frflgan orn medlernskap' som

underlag for provningen har foreningen rattitt ta kreditupplysning avseende

sokanden.
Beslut att v€igra medlemskap kan overprovas enligt bostadsr#ittslagen'

3 $
Medremskap i foreningen kan bevifias fysisk person,som ovefiar bostadsr#itt i

fdreningens hus. Den s,o* en bostao*iitt n"i ou*rgatt till f6r inte vagras rnedlemskap i

foreningen om vederboona* uppff[e, uiilkor angivna i $ 1 och foreningen sk#iligen bor

godta forviirvaren $om bostadsrflttshavare. om det kan antas att forviiruaren for egen

del inte p*r*.*ent skau nosaitta sig i bostadsrflttslflgenhetel h?Lforeningen r#itt att

vflgra medlemskap. Den som har fbrvdrvat en andel i bostadsratt f&r v#igras

medlemskap i foreningen om inte bostadsrltten efter forv#irvet innehas av makar'

registrerade partner eller*ed"n" sambor p6 vilka lagarna om sambors gemensamma

hem skall tilltimpas. Medtemskap far int ;ega pfr 6rund av fas, hudfilrg, nationalitet

eller etnisri ui"prung, religion, overtygelse eller sexuell laggning'

En overlatelse iir ogiltig om den som en bostadsrfrtt 6verlatits eller overgatt till inte

antas till rnedlem i foreningen'
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4 $
Insats, 6rsavgift och i f6rekommande fall upplAtelseavgift faststdlls av styrelsen'

F.reningens lopande kostnader finansieras gen?m att bostadsriittshavarna betalar

&rsavsift til d;;d;;ffisn:rl? fordetJs pa bostadsrtittslasenheterna i

forhallande till liigenheternas indelstal. Beslut om flndring av grund for

andelsberflkning skall fattas av foreningsstfimma'

upplitelseavgift, overlatelseavgift och pantsiittningsavgift far tas ut efter beslut av

styrersen. ovEirat*rseavgii; rrln ,ppgb tninog"li,-17o'och pantsrittningsavgiften till

h.gst 1 oloav det prisbasner"pp *niigt-lugen 1{soz:r81) om allman forsilkring $om

giilrer vid tidpunkten f6r ansokan orn m*lbmskap respektive tidpunkten for

underrattelse om Pantsdttning'

Overl6telseavgift betalas av s#trjaren och pantsiittningsavgift betalas av pantsdttaren'

Avgifterna skall betalas p6 det s#itt styrelsen bestfrmmer. om inte avgifterna betalas i

riitt tid utgar droismalsrdnta enligt rariteiagen pa dgn obetalade avgiften fran

fdrfallodagen till dess tut netatning sre. slmt p&minnelseavgift enligt forordningen om

ersiiftning fOr inkassokostnader m m'

Bostads rf,ttshavarens r{tti g heter oc h s kyld i g h ete r

5 S
Bostadsr#ittshavaren skall pA egen bekostnad h6lla l€igenheten i gott skick' Detta

gdller dven n"iiong, altan,'utepiats, mark, forrfid, garage eller annat

Hjen netskomplerrient, som in gAr i upplAtelsen.

,i

t
_ till ytterd6rr h6rande handtag, ringklocka, brevinkast och lfis inklusive nycklar;

bostadsrflttshavare svai"#uun f6r all *etning forutom mtlning av ytterdorrens

yttersida

_ ytbereiggning p6 rummens aua viiggar, gorv och.tak irimte underliggande

ytbehandling, sorn krf,vs for att annringa ytbeliiggningen pa ett

iackmannamflssigt sf,tt;

- lister, foder

- inned6rrar, sdkerhetsgrindar

_ mgrlning av vattenfyllda radiatorer (ei reparation och underhall av desamma

inklusive ventiler och termostat)

_ elektrisk golvvfrrme, sorn bostadsrattshavaren forse$ ldigenheten rned
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- reng6ring av ventiler till ventilationskanaler (ej reparation och underh&ll)

- till fonster och dorr horande glasrutor, beslag och handtag samt all inv€indig

mfilning, g#iller dven balkong- -eller altandorr

I badrum, duschrum eller annat vfrtrum samt i wc svarar bostadsr€ittshavaren

dfirutover for

- till vegg elter golv h$rande fuktisolerande skiltt

- inredning, belYsningsarmatur

- vitvaror, sanitetsPorslin

- regelbunden, normal rensning av golvbrunnar och vattenlis

- tvettmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pa vattenledning

- kranar(ejavstfrngningsventiler)

elektrisk handdukstork

I kok eller motsvarande utrymme svarar bostadsrfittshavaren for all inredning och

utrustning sfisorn

- vitvaror

- k6ksventilationskAPa

diskrnaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pf, vattenledning

- kranar

Bostadsrdttshavaren svarar inte for reparationer av ledningar f6r avlopp, v6rme'

etektricitet och vatten, om dessa tjinar fler fln en liigenhet. Detsamma gSller f6r

ventilationskanaler.

F6r reparationer pa grund av brand- eller vattenledningsskada $varar

bostadsrattshavaren endast i begr5nsad omfattning i enlighet med bestHmmelserna i

bostadsrflttslagen.

Bostadsrattshavaren iir skyldig att till foreningen anrnaila fel och brister i s&dan

lflgenhetsutrustning som roreiingen svarar for enligt denna paragraf-

om l€igenheten ar utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostads-

rflttshava ren f6r renhallni ng och snoskottn ing .

om liigenheten 6r utrustad'med takterrass slall bostadsrfrttshavaren 6ven se till att

avrinning f6r dagvatten inte hindras'
Bostadsrfrttshavaren svarar 6ven f6r uteplatsers mark, staket och plantering samt

b
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ytbehandling av balkongers golv, tak och insida'

H6r till liigenr,"i*n forrfrl, g;;g* eller "nn"t lfigenhetskomplernent skall bostads-

rfittshavaren iaktta ordning, *""unet oeh gott sfiicr ifrfiga om s&dant utrymme'

6 S
om bostadsrhttshavaren forsurnmar sitt ansvar fbr liigenhetens skick i s&dan

utstrickning att annans sakerhet aventyras eller att dLt finns risk for omfattande

skador pa annans egendom har forening;n, *tt*r rflittelseanrnaning, rfitt att avhj$ilpa

bristen pa bostaasr{ttsnavaren$ bekostnao. oessutom fOreligger skyldighet for

bostadsr#ittshavaren att anmiila till toreningen droppande vattenkranar, fonster $om el

gar att st6nga, intrfingning av vatten rnellai balkong och husvflgg samt ovriga akuta

skador.

ls"r"o*rdittshavaren svarar f6r sadana 6tsiird:lil1g,::rr::^1ff_lTiilil1?:T"?"
tidigare innehavare av no*i"Jrratt*n, r"rJ* iuputulioner, underh&ll och installationer

som denne har utfort'

l$*n,nssstammakanisaplandmedg:1e1:3T-:*:f:'H:.31i:t;:Tff l.J
besruta om reparation och byte av inreining ocrr utrustning avseende de delar av

lfigenheten som medlemmen svarar f6r'

e s
Bostadsrf,ttshavaren far foreta foriindringar i liige.nheten. viisentliga forfrndringgr far

dock f.retas endast efter tiilstand "u *tvill*9-" ;*!t under fOrutsflttning att f0riindringen

inte flr tilt p6taglig skad" uii*r- otaigenhurtor fOreningen. For€indringen skall alltid

;tf#* p6 ett iackmannamflssigt sfitt.

Atgaro sorn kr6iver bygglov eiler bygganmfllan, t ex €indringar i bfirande konstruktion'

iindring av befinfliga lednilg"r 1orbrJnJ annat'avropp, er, vermg.: g"* eller vatten utg6r

atttid vdsengig f6r#indring. Ansokan av;ydi;r iat if insdndas till byggnadsndmnden

in nan Oen na [ehand lat*-au foreningen$ styre lse'

lX$ro rrdifts h av are n a r s kvr d is an- F' .l ? n ?lY:.*: 119.::**, 1s #?# :1"' 
"'

fastigheten iaktta allt som foroi"s f6r att bevara sundhei, ordning och gott skick inom

fastigheten ocn r*itta sig edr de siirskilda regler lom foreningen rneddelar i

.verensstdmmerse med ort*n* sed. g;itaasiaftshavaren st<alt halla noggrann tillsyn

over att detta ocksa iakttas av den som hor till hans hushall eller giistar honom eller av

nagon "nn"n som han i"ry*t i tagentreten eller som dar utfdr arbbte f6r hans rakning'

Foremal som enligt vad bostadsrdittshavaren vet flr eller med skill kan rnisstankas

vara behiiftat med ohyra f&r inte f0ras in i lilgenheten'

ll,L"dare f.r foreninsen har rdtt a!.fe \omm1iI1l:lfllf::i:::#:fflfJ," 
to'

tillsyn erer f6r att utfora;b"t. som f0rening*n *uri"tTot eller har ratt att utfora enligt

( ^
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6 g samt vid akut skada. N€ir bostadsrfitten skall tvtlngsforsfllias dr bostadrflttshavaren

skytdig att tata ui*" Hgenh;en fa layplig tid. Md overlf,telse av ldgenhet skall denna

besiktiga$ av ioreninden innan averlatelsen godkflnns av styrelsen.

om bostadsrattshavaren inte ltimnar foreningen tilltraide till lagenheten, nfrr fdreningen

har rdtt till dei, kan styretsen ansdka om handriiekning'

1 2 $
En bostadrgittshavare fAr upprata sin't{igenhet i andra hand till annan for sj#ilvstdndigt

brukande, om styrelsen gri "itt *u*tyc[e. De villkor som anges i S 1 gilller flven den

som nyttjar ltigenheten i andra hand'

Bostadsr6ttshavare skall skrifrligen [os styrelsen ansOka orn samtycke till upplfitelsen'

l ans6kan skall anges sraret iiiilrppHtetsen.under vilken tid den skatl pfrga samt till

vem Hgenhefln stall uppt&tas. rhlstandet skall begr#insas till viss tid'

Bostadsrdttshavare far inte inrymrna utomstaende personer i ligenheten, om det kan

medfora men for f0reningen eller annan medlem'

1 3 S
Bostadrtittshavaren f*rr inte anvfinda rfigenheten for nagot annat Hndamal frn det

avsedda.

1 4 $
Nyttianderdtten till en ltigenhet $om innehas med bostadsrfltt kan som nflrmare anges

i UoitaOsrdttslagen f0rverkas, bland annat om

- bostadsrittshavaren drojer med att betata firsavgift

. |agenhetenutansamtyckeel|ertit |stAndupp|Atsiandrahand

bostadsrfittshavaren inrymmer utomstsende personer till men for foreningen

eller annan medlem

lfrgenheten anvands fbr annat findamal din det avsedda

- bostadsrattshavaren eller den, som liigenhet'en upplitits.till i andra hand'

genom v&rdslostrei etter v&llande till att oet finns ohyra i liigenheten eller om

bostadsr5ttshavaren genom att inte utan oskbtigt dr6jsm&l underriltta

styrelsen om att det finns onyra i lagenneten, ui-drar till att ohyran sprids i

fastigheten

- bostadsrattshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inorn

fastigheten etter-rattar sig efter de sfrrskilda ordningsregler sorn foreningen

meddelar

- bostadsr€ittshavaren inte ldmnar tilltrfide till tiigenheten och inte kan visa giltig

urs#ikt f0r detta

I
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- bostadsrattshavaren inte fullg0r annan skyldighet och det m6ste anses vara

av synnerlig vikt for fdreningen att skyldigheten fullgors

- liigenheten helt eller till vfisentlig del anvary* for n#iringsverksamhet eller

dtirmed likartad verksamhet, vilken utg0r eller i vilken till en inte ovfisentlig

del ingar brottsligt forfarande eller tor iilralliga sexuella forbindelser mot

ersfittning

Nytganderiitten tir inte f0rverkad om det som ligger bostadsr#ittshavaren till last f,r av

ringa betYdelse.

1 5 S
Bostadsrdttslagen innehaller bestdmmelser om att foreningen i vissa fall skall anmoda

bostadsrrlfishfraren att vidta rattelse innan fOreningen har rfltt att sEiga upp

bostadsratten. sker rattelse kan bostadsr#ittshavaren inte skiljas frAn lf,genheten'

1 6 S
om foreningen sflger upp bostadsr#ittshavaren till avflyttning har fOreningen riitt till

ers#ittning for skada.

1 7 S
Har bostadsrfrttshavaren btivit skild frdrn ldigenheten till folid av upps*igning skall

bostadsratten tvangsforsaljas sa snart som mojligt, om inte fdreningen'

bostadsratthavaren och oe fanoa borgenfrrerna vars rfltt berors av fdrstiljningen

komrner overens om n6got annat. ForselinilqT f&r dock anstfi till dess att sidana

brister som bostadsriittshavaren svarar for blivit &tgardade.

$tyrelsen

'18 s
styrelsen bestar av minst tre hogst fern ledamoter med hogst tre suppleanter'

styrelseledarn6ter och suppleanter vrilis av foreningsstiirnrnan f6r hogst tvA 6r'

Til styrelseledamot och suppleant kanftirutom medlem vhljas 6ven make, registrerad

partner eller sambo till medlem samt nf,rst&ende $om varaktigt sammanbor med

medlemmen och iir bosatt i foreningens hus-

styrelsen utser inom sig ordforande och andra funktionflrer- Foreningen$ firma

tecknas - forutom av styrelien - av tv6 styrelseledamoter i fdrening.

{ e s
Md styrelsens sammantrfrden skall protokoll foras, som justeras av ordforanden och

den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollet skall forvaras p6 ett

uetrvgs"n-d*siittochf6rasinummerfti|jd.

b
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3?o?.*.n nr besrutrdr nnr altargt naryara$?l.S:::TlIg::T*::::ioFiiffirstiuer
hiilften av $amliga ledamoter. $om styrelsens beslut g€iller den mening fdr vilken mer

an h#ilften av de niirvarande rostat eller vid lika rostetal den mening $om ordforanden

bitrader. For giltigt beslut e*ororai ennatfighet nfrr fdr beslutsforhet minsta antalet

ledamoter fir nf, rvarande'

21 $
$tyrelsen eller firmatecknare far inte utan foreningsstf,mmans bemyndigande avh#inda

foreningen dess fasta egendom eller tomtriitt och inte heller riva eller foreta vdsentliga

till- eller ombyggnadsatgeirder av sadan egendom.

2 2 S
styrelsen skall i enlighet med bostadsrfrttslagens bestfrmmelser f6ra medlems- och

liigenhetsf6rteckning. styrelsen har rfrtt att bLnandla i forteckningarna ingiende

pJr*onuppgifter pa iatt som avses i personuppgiftslagen.

Bostadsr'ttshavare har rdtt att pd begalran fA utdrag ur lfigenhetsforteckningen

avseende sin bostadsrtittsliigenhet'

RlkenskaPer och revision

2 3 S
Foreningen$ raikenskapsar ornfattar kalenderar. senast en manad f6re ordinarie

f.reningsst6mma skall styrersen till revisorerna avl€imna handlingar i enlighet med

a rsredovisni ngslagens at tm an na bestflmmelse r om arsredovisn ingens delar'

24S
F.reningsstfrmma skart vfrria m]nst en och h6gst tvi revisorer med hogst tva

suppreanter. Revisorer och revisorssuppreantEl v6ris for tiden fr&n ordinarie

f.reningsstfrmma fram till ndista prdinarie fOreningsstdirnma- Av revisorerna - vilka inte

beh.ver vara medremmar i foreningen - skail minst en vara auktoriserad eller

godkilnd.

2 5 S
Revisorema skall avge revisionsberflttelse till styrelsen sena$t tva vecksr fore

fdreningsstfirnman.

2 6 S
$tyrelsens redovisningshandlingar, revisionsberdittelsen och styrelsens forklaring over

av revisorerna gjorda "n*arrniig"r sr;lt hfrllas tillgangliga fOr medlemmarna minst en

vecka f6re f0ren ingsstfl mman'

Ftireningsstfimma

2 7 $
ordinarie foreningsst€imma skall hAllas Arligen tidigast den 1 april och senast fore juni

mAnads utgAng'

(

t

b

I
t
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2 8 S
Medlem som onskar anmflla arenden till stamman skall anmfrla detta senast den 1

mars eller inom den senaste tidpunkt styrelsen bestfimmer.

2es
Extra foreningsstdmma skall hAllas ndr styrel*.gl eller revisor finner skdl till detta eller

nflr minst 1/10 av samfliga iostberattigad; skriftligen beg€ir det hos styrelsen med

angivande av drende som onskas behandlat pfr stdmman'

30s
P6 ord inarie foreni ngsstfim ma skall forekorn ma :

1 . OPPnande
e. Cbbfannande av dagordning
3. Val av stHmmoordf6rande
4.Anmiilan av stammoordforandens val av protokollfdrare
5.val av tv6 justeringsman titlika rostrflknare
e . riaga om iilmmajr har blivit i stadgeenlig ordning utlyst

T,Faststiillande av rostl#ingd
B.Foredragningavstyre|sensdrsredov|Snlng
g.F6redragning av revisorns berflttelse . , .,--^-8,--:-^
tg.Beslut 6m tiststallande av resultat- och balansrilkning
11.Beslut om resultatdisposition
t zi..i r 6ga o m'a n $va rsfri het f{ slv rg I seleda motema
13.Beslut om arvode frt $;GibJimot*r och revisorer f6r nastkommande verksamhets&r

14.Va|avstyrelseledamOterochsuppleanter
1S.Val av revisorer och revisorsuppleant
16.Val av valberedning
17.Av styrelsen till stiimman hiinskjutna fragor samt av foreningsmedlem anmdlt *irende

l B.Avslutande

31 $
Kallelse till foreningsstiimma skalt innehalla uppgift om vilka frrenden som skall

behandtas pb- *ia'r-t'r"n. Kallelse skall utffirdas persgnligt till samtliga medlemmar

genom utdelning eller g*no* postbefororun senast fyra veckor fore ordinarie och tvi

vecka f6re extra foreningsstf,mma, dock tidigast sex veckor fdre ordinarie och extra

fdreningsstflmma.

Arsredovisningen slcall ha utdelats till medlemmarna senast tvA veckor fdre

Arsstiimrnarl.

3 2 S
Md foreningsstf,mma har varje medlem en r6st. om flera medlemmar innehar

bostadsratt gemensamt nar de dock tillsammans endast en rost. Rostrdtt har endast

den medlem som fullgjort sina ataganden mot foreningen enligt dessa stadgar eller

enligt lag.

b
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3 3 S
Medtem far utova sin rostrfitt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad

partner, *"*no Jr*i narstaende $orn varaktigt sammanbor med medlemmen far vara

ornbud. Ombubet fAr inte foretrfrda mer dn en medlem'

ombudet skall forete en skrifflig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten galler hogst ett 6r

fr6n utfiirdandet. Fullmakten sliall uppvisas i original'

Medlem fir pa foreningsstamma medfora h6gsl *tt bitrirde. Endast rnedlemmens

make, registrerad partner, sambo, annan ner;teende eller annan medlem far vara

bitrtide.

Avh6lls fdreningsstf,rnma f6re det att foreningen-fOrv€irvat och tilltriitt fastighet kan

frven n#irstaende $orn inte sammanbor med frredlemmen vara ombud' ombudet far

vid sadan foreningsst#imma foretriida ett obegrfinsat antal medlemrnar'

som ndrst&ende ti[ medremmen enrigt foregiend-e glvcke anses dven den som 5r

syskon eiler sldkting i re$ upp- eller r,*oiiigino* leo tilt medlemmen eller #ir besvagrad

med honom eller henne i Afi upp- etter'nei*tlgunde led eller sfr att den ene #ir gift

med den andres sYskon'

3 4 S
Foreningsstdmman$ beslut utgors av den mening som ffitt mer tln hfilften av de

avgivna ,o*t*in" *il*, vid rika ioutut"t den mening som ordfbranden bitr€ider' vid val

anses den vald som har f&tt flest roster. Md lika rostetal avgors valet genom lottning

orn inte annat beslutas av stamman innan valet forrattas'

F6r vissa beslut erfordras sarskild majoritet enligt bestbmmelser i bostadsrfittslagen'

$ilu"ro'narie foreningsstfrmma utses valberedning for tiden intill dess ntista ordinarie

f0reningsstdmma h6llits'

36 S , ,, r-!.u^^ **ra*n.rlierf {lrr rnpdlammefna SenaSt tfg
protokoll fran foreningsst#imman skall hillas tillgrlngligt f6r medlernmarna sena

veckor efter st6mman'

Meddelanden till medlemmarna

3 7 S
Medderanden delges genom anslag iforeningen$ fastighet eller genom utdelning'

(
I

- -

(

t

(

t
(

It
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Fonder

3 8 S
tnoilr foreningen skall bildas fond for yttre underkr*ll'

Till fonden skall irligen avsattas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens

taxeringsvdrde.

om foreningen har uppr#ittat underhAltsplan skall avsfittning till fonden goras enligt

planen.

Vinst

3es
om foreningsstiimman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten

fordelas mellan medlemmarna i forhAtiande till liigenheternas Arsavgifter for det

senaste r6kenskaPsAret.

Uppliisning, likvidation m m

40$
om foreningen uppl6ses skall bel.rfrllna tillgangar tillfalla medlemmarna i forh&llande till

lfrgenheternas insatser.

6vrigt

4 { S
I bostadsrf,ttslagen finns bestfimmelser som f0rtydligar eller kompletterar innehallet i

dessa stadgar.

,i

,l

'tb ovanstaende stadgar har antagits vid extra foreningsstamma den 14112 2a17 de

samliga nostadsrftt innehavaie inom Brf Huvudg&rden rostade sjailva eller genom

fullrnakt for foreslagen stadgeEindring'

christina ottosson, styrelsens ordforande Monika Olsson, vice ordf6rande

Siadgar antagna 2017-12-14
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Bostadsriittshavaren skatt pfl egen bekostnad hfltla lligenheten i gott skick'

Detta giilter iiven bafkong, altutr, uteplatsn mark, fiirrfrd, garageo eller

annat tegentretskomplemento som ingfrr i upp}iltelsen.

I nedanstfrende tabelluppstiitlning tiver byggnadselelarrinredning och

utrustning framgSr o"d *o* iir bostadsriittshavarens flnsvar respektive

ftireningsns unso** ifrfiga om underhill och reperationer:

(

t
{

t

(
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v

t
L

v

BYGGDEL

t  D ^ l f r n n n

MEDLEMS
A}[SVAR

BRF:$
ANSYAR

Ir I-D3fIIrrJ|rJi

Ytbehanoting av golvotak och insida samt
l - ^ l - o - l r r n

JA

rrrElllrr:rr=a'.-

f T4-:.1 - --t ko'l l inn JA
tlJ l,Dlrtlra .r r -*':-l

e

a f l i -artLa*sJi irr"
! .  I - i f lE t9 l l l l \ ' a r t r t v r r  '  - a

Tlbelrandting-av inre Stirrblad' 4alfm' t-ogeI I
X-tbeh?qdling aY y1g:e.Stir{blad, kerm' r-ooer- I

tE-"yli"dir, lfrskisfa, handtag' beslag l

Ringklocka, brevink

JA
JA

JA

JA
I \at l l l rr t- trr-Y r3

t fl.r.kv i lHronhpl
L t -  t l t v r Y  t  r E L v

Vtnuiiandling, ytheliiggning och byte'
.r:ir.'-aclincnr" i onlw

JA

V , C l  f f f r v p l l r r L v a  -  
F

A f--nnrr i i rrrror" i hefr t . . I l I l l I / r  t . . ! T ! i r s a  r . r e l t - F - - - - '  " . -  - - -  - - , , ,

*tst itrt, tapefer, mfilning eller annan JA

{- fnnertak i liisenhet
a/+['olii-*ni ns nph vfheha ndling JA
..r ruJja56..'L3lr . '--iy' -T ----

6. Fiinster och fiinsterd-orrar -
Vtfro trt4Inino JA

hfisa r

JA

Bagarr glas, beslag, fiinsterblink, persiennsr'

maikiser, tfltningslist, springventil,
spaniolett inkl. h

JA
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BYGGDEL

n \ItFC-aralilrlqr

MEDLEMS
A}[SVAR

BRF:S
A}[SVAR

a a  v  f  v

Wan*i lat innsdnn JA
JA

dmpackning av armaturer fiir vnrm-ocil
lroll'qffpn - sflrnf duscharmatUf,

JAByte av {fmatu.fe{I?ir varm:och lraltvalt*n
JAi/'' l+o', rqrliqfrrrer rn ed ventiler och termosfat

r ^'riitt{rar fiir kall- och varmvfltten JA
. H v e - - - - - x v ! -  

- '

M$t"t"g * "attenradiatorer, snmt ledningar

fiir vafm- och kallvatlgn . ...- .., .

@rmed golvbrunn och sil
! ' . l r l ' rrr lnrrrtsrc^nsning

JA

JA

JAMfrlni"g nv avloppsledningar' samt
regelhunelen, normal rensning sv brunnar
^^h rr;r*fanlfs'
!l.tlrlI

JA
Tviittstli ll, dusc h inkl.sl ang' d usch tra o-t n'

wc-stol inkl. anordning tiir vnttentillfiirsel'

badkarn badrumsskip, tnett*askino torkskfl p

in kl. in redning, diskbiinkbeslugo tviittbf, nk

och tvii tttfl da, ventilafionsfilter,

-badrym.sarnlaturer ilkl'.filober -
rr:*nirrtr
r r f r l u r r tE rni

sskflH, sp!r.'. $Piskfr Pa. -
d-:xtl i t,*ialrtna

JA
JA

JA
, J P J a t I r r l ' | , r r t ' u ' r F ,  . - . -  - ,

i l  rrx--^9,J
7 .  I ' t  I  ra ra t

;m;';l.,."' i rrin rla{?irrfl d JA
I l a t v . ? F i F  r  ' r j . .  - . .  _ - , ,  . *  . '  ' '

rnn"r o"n "i"dsfBrrfld $onr tillhiir lligenhetl

golv, vfiggar, tah, diirrarn inredn ing,

bglysnings3rmajur ,. --.. -. - . -
t ll Trln r.*ilrl.rr.

JA

It.tr E l3ll lrrust
- . -  

- l ' .  - - '  ' '  "  - _  - - '

r ^"1-l; trcLr- inlrl sfikringsskfln JA
I J l , l . I l l l l .&* t  - ' -

. . -  .  ' Y -

Aima turer, kontaktdon' .$r{iH FfflTe
" , #

ll.Utepl?tslmark/stake! - . . -
;r*; ;-hgtl ' - t lninrr fr i idetal ier

JA

JA
L'  I la lv |  I tgr r? - . ' - " ' -| -
a t fi.r-irrf inr"erlnino
l ! '  \ ' Y l l : +  A " t - - ' - - - - -  -

ttrrgardinstf,nger och

besla g'i n red nin gss nickerierrgarderoberrskfl po

Lfr do rrkryddstiiitotriis kla rnsockla rnfod errlis te r

torkst?illning,

JA
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