
Besi lctn i ng och säl<erhetstän l<ande

Slutbesiktning av bostaden görs före tillträdet och in-

flyttningen. Den utförs av en opartisk besiktningsman.

En efterbesiktning brukar också ske innan inflyttning.
Den är till för att kontrollera att eventuella fel och

brister som påtalats vid slutbesiktningenhar rättats till.

För entreprenaden gäller en garanti under två år. I an-

slutning till garantitidens utgång utförs en garantibesikl-

ning. Fel som noteras vid garantibesilctningen åtgärdas av

entreprenorerna. Om fel skulle upptäckas under de för-
sta åren är det vilctigt att de omgående anmäls enligt

i n stru kti o n e rn a u nd e r fl i ke n " Ku nd se rvice/fe I an mä I an ",

Försäkringar som ingår i köpet

U n de r p ro d u lcti o n sslced et gäl I er en färd igstäl I an d efö rsäk-

ring utställd av en extern försäkringsgivare, exempelvis

Byggnadsgaranti, Gar-Bo Försäkrings AB eller Försäkrings

AB Bostadsgaranti. Försäkringen gäller om entreprenören
sl<ulle gå i konkurs och därmed inte kan fårdigställa upp-

förandet av husen och innebär atL örsäkringsgivaren

bygger ftirdigt och tar merkostnaden,

Vidare tecknas ör öreningens faslighet en byggfelsför-

säkring som gäller från godl<änd slutbesilclning och tio år
framåt. Försäkringen tecl<nas hos någon av de ovan

nämnda forsäl<ringsgivarna. För örsäl<ringen gäller en

engångspremie som ingår i lcopesumman,
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Byggfelsörsäl<ringen ger s(ydd mot eventuella fel som
framträder efter garantitiden. Den "följer huset" och gäller

därmed gentemot ny ägare efter forsäljning.

Byggfe I sö rsäl<ri nge n o mfattar:

o Fel i konstrulction, utförande eller material på

försäkrad egendom.
o Sl<ada på örsäkrad egendom orsakad av sådana fel.

. För örsäkringen gäller en självrisl< vid varje skada.

Produk[broschyrer kan laddas ner från

www. b ostad sgaranti, se a lte rn ativt www, gar- bo, se

Egna installationer

Både av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla är det
viktigt atl anslutning till vatten och avlopp görs på ett rik-

tigt sätt. lnstallationer måste alltid utöras av behorig instal-

latör,

Avstängningsventilen kan vara placerad synlig på vatten-
ledningen eller i ett schal<l bal<om en inspelclionslucl<a.

Om du är osäl<er, kontalcta din fastighetsförvaltare,



Tips för att undvil<a fuktsl<ador

Att vädra i etl nybyggt hus är extra vilcti$, då den fulct

som finns måste få tillfälle att försvinna. Vädra därfor
mer än normalt under de örsta månaderna,

Tänl< oclcså på att trä är känsligt för växlingar mellan torr
och fuldig luft. I etl rum med hög luftfuktighet suger trä-
möbler åt sig fulct och skador kan uppsLå om man inte är

försilctig vid placeringen av möblerna. Ställ trämöbler
glest och en bit från yfterväggarna, så att luften kan cirku-

lera fritt runt dem, På så sätt undviks skador på både

möbler och vägg.

Trägolven lever med årstiderna

Aven ett trägolv påverl<as av luftfulctigheten, Under vin-

tern kan golvet både l<rympa och l<upa sig på grund av

at[ det råder en låg relativ luftfulctighet inomhus, Under

sommaren öl<ar den relativa luftful<tigheten och träet
utvidgar sig igen. Med rdtl underhåll har trägolv en myck-

et lång livslängd,
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Skötselanvisningarna vi l<tiga för hållbarheten

Till alla material och produkter följer sl<otsel- eller brulcs-

anvisningar. I dessa finns information som hjälper dig att
hålla bosladen i samma flna skick som när du flyttade in.

Vid vattenskada

Om bostaden råkar ut ör en vatlenskada ska du omgå-

ende stänga av vattnet. Avstängningsventiler finns på re-

spelctive vatlenledning eller gemensamt bakom en lucka i

ett schakt. Ta reda på var ventilerna är placerade så att du

snabbt kan stänga av vattnet vid läcl<age, Om något dolt
ror skulle borja läcka, rinner läckagevatlnet ut genom etl
ror i badrumsväggen strax ovanför golvet,

Barnsäkerhetsspär rar

Barnsäl<erhetsspårrar i kök är obligatorisl<a i nybyggda

bostäder och krävs för godkännande vid slutbesiktningen,

Har du inte behov av dessa, kan du enl<elt montera bort
och spara dem for eventuellt framtida behov,

[l] Orn vatten tr"änger" fra.m ur läcl<ageindil€r:ingsrorel,

stäng av vatthet öch gör en felanmälan,


