
Vem sl<a svara ör underhållet
av bostadsrätten?
Nedan följer en tolkning av Bosiadsrättslagen (7 kap 12$) och föreningens stadgar (28$). om du saknar något i listan,
kontakla slryrelsen.

Byggdel Brf,s ansvar Medl.ansvar Anmärkningar

Balkong
Golv och insidan på räcken och ev. tak

Vädringsslällning och beslag

Cdlingslådor

Målning av utsida räcke, front
och skärm

Ytterdörr
Dörrblad, lcarm och foder

Utvänd ig ytbehandling av dörrblad,
karm och foder

Låsanordning, handtag och
samt ringldocl<a

Namnskylt

Tdtningslist

Golv i bostaden
Parl<etl, mat[a, ldinl<er eller dyl,

Väggar och tak i bostaden
Ytsl<il<t, tapeter, väv, målning eller
annan ytbeläggning

Fönster och fonsterdörrar
lnvändig målning samt mellan bågarna

Yttre målning

Fönsterglas

Spanjolett inl<l, handtag

I våtrum avses med
ytbeläggn ing go lv-, väggrnatLa

och/eller l<eramisl<a plattor med
bal<o m I iggand e tätsl<i lct.

Bostadspärm - Brf Tre Lejon på Norra Älvstranden. oktober 2008
Med reservation ftr öndringar och eventuella tryckfet.



Byggdel

Beslag

Fönsterbänl<, persienner och markiser

Väd ri ngsfi lter och tätn ingsl ister

VVS-artiklar
Badl<ar, tvättställ och bidd

Duschl<abin

Blandare, duschanordning, vatlenlås,

bottenventiler och packningar

WC-stol; porslin och sits

WC-stol; anordn ing för vatLenti I lförseln

Diskbänk inkl. blandare

Kall- och varmvattenledningar

inkl. armatur

Avloppsledningar med golvbrunn och

sil inlcl, avloppsrensning

VatLenradiatorer med ventiler och

termostat

Ventilationsdon

Ventilationsfilter

VVS-artiklar (inne i bostaden)

Tvättmaskin och torlcutrustn i ng

Tvättbän l< och tvättlåda

Köl<sutrustn ing
Diskmaslcin

Kyl- och fryssl<åp

Spis och spisl<åpa

Brf:s ansvar

X

X

X

Medl.ansvar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(x)

X

X

X

X

X

X

Anmärkningar

lnne i bostaden

lnne i bostaden

Medlemmen svarar

för målning

Från- och til luftsventiler

Byle och rengöring

Om flälcten ingår i husets

venti lationssystem svarar

brf. ör utbyte m m.

Medlem ansvarar för
rengoring och byte av filter.

Ugn och micro X

Bostadspärm - Brf Tre Lejon på Norra Alvstranden, oktober 2008

Med reservation for öndringor och eventuella tryckfel.



Byggdel

Förråd m.m.
Förråd ti I lhorande bostaden

Enskilt sopsl<åp eller liknande

Garage tillhorande bostaden

Avskiljande nätvägg i örråd och garage

Elartiklar
Elcentralen och ledningar fram till denna

Övriga ledningar

Stromb nltare och vägguttag

Övrigt
lnredningssnickerier inkl. bl a trösklar
socklar, foder och lister

Badrumsskåp, hatthylla och torkställning

Glober till den fasta belysningen

lnnerdö rrar

lnvändiga trappor i bostaden och

i forel<ommande fall invändig slege

till vindsutrymme

Beslag

Brf:s ansvar

X

X

X

Medl.ansvar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anmärkningar

Beträffande golv, väggar, tak
inredning m,m. gäller samma

regler som for bostaden

Bostadspärm - Brf Tre Leion på Norra Alvstranden, oktober 2008

Med reservotion ftr öndringor och eventuella tryckfel.


