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Lffigwnxhwtrsdffirn me h $rxrxmrdffirrmr Brh Brf

Ytterdörren med tillhörande l<arm, list och foder. T'[wf#

Till ytterdörren hörande handtag, dörrl<locl<a, brevjnl<ast,

tätningslister sa mt låsa nord ning. trWWj

Lägenhetens innerdörrar med tillhörande l<arm. TrffiWÅ

Säl<erhetsgrindar med tillhörande l<arm. I'wlf#,

Utvändig ytbehandling av ytterdörr, l<arm och foder, lramnsl<ylt. IT

ffimäw $ $ffiffiffiffihwtr

Ytskil<t samt underljggande sl<jl<t som l<rävs för att applicera

ytbeläggningen på ett facl<mannamässigt sätt. trw#ffi

Underliggande stomme. tT

$ mmffi$.wå$ffiffiffi r * $ffigmrruhw*

Ytsl<il<t, samt underliggande sl<il<t som

ytbeläggning på ett facl<ma n na mässigt
l<rävs för att applicera
sätt. TWffiffi,

Underliggande stomme. Ir
$mmmrtrmk $ Hffigmmhmt

Ytsl<jl<t samt underliggande sl<il<t som l<rävs för att applicera

ytbeläggningen på ett facl<mannamässigt sätt.

Brh svarar även för ev. undertal<. Tw{/t,

Underliggande stomme. Iu

ffim$w ffinh wffiggmtr $ w;$twRnpmffiTffiffi ffiffi*$ kffiff{

Yts l<i l<t sa mt u n d e rli gga n de täts l<i l<t (fu ktiso I e ra n d e s l<i l<t). tr,{#lffÅ

Underliggande stomme. Tl

Fffi ms*ffi $" ffiffi h $f,$mseffi e.dffi r$"ffi r
Invä ndig må Ining av fönstrens l<a rma r och båga r. TW[M},

Glas ifönster, dörrar och inglasningspartier, tillhörande handtag

och beslag, vädringsfilter och tätningslister.
Styrelsen l<an besluta att Brf svarar för ytterglas vid åverl<an av

ol<änd gärningsman samt då ytterglas sl<adats till följd av ev

sättningar i husl<roppen. trrfW,

Utvä ndig må Ining av fönstrens l<a rma r och båga r. IT
Springventil. IT

WM Bostadsrättsnavarens ansvar, Brh I Bostadsrättsföreningens ansvar, Brf



WWS-ffi flä,$ $q$m s" Brh Brf

Sanitetsporslin t.ex. tvättställ, bid6, badl<ar, duschl<abin. trIii!i;!!:

Blandare, dusch, duschslang och l<ranar. Stämman l<an besluta att Brf

svarar för underhåll av grundstandard och för normalt antal blandare

m m ilägenheten. Iiifi$it,

WC-stol inkl spolanordning. Brf l<an besluta om annat beträffande
spolanordningen. Tt$llfliti

I nredning och belysningsarmaturer. T'i{llf{tr,

Pacl<ninga r. Tiilifitiit;,

Tvättmasl<i n och disl<masl<i n i n l<l led nj nga r och a nslutni ngskoppli nga r

på vattenledningen. Övriga vitvaror. Tt$il,!ilit

l(öksfläl<t och ventilationsdon, om l<öksfläl<ten ingår i fastighetens
venti I ati o nssystem sva ra r bostads rättshava re n endast fö r a rmatu re r

och strömbrytare samt för rengörlng och byte av fjlter. T'f!$litii

Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås. Brh svarar även för klämring
runt golvbrunn. Titf;!ii,

El e l<trisl<a ra di atore r. Tiiritiii

Vattenradiatorer med ventiler, termostat och värmeledningar.

Bostadsrättshavaren svarar endast för målning. IT
Ledningar för avlopp,värme, gas,vatten och ventilation som brf
försett lägenheten med förutsatt att ledningarna tjänar mer än en

lägenhet samt att de inte är synliga i lägenheten. Övrigt underhåll av

till avloppsledningen hörande golvbrunn, sil och vattenlås. TT

Kffikse$*nffi$g$x$ mffi

Inredning, diskmasl<in inl<l ledningar och

vattenledningen, l<yl- och fryssl<åp, spis,
anslutnj ngsl<oppli ngar på

mil<rovågsugn. Tffit!!llt

ffiffirr#N ffi$ $ffi

l(ällar- och vindsförråd samt fristående förråd som tillhör lägenheten.

Sopsl<åp eller lil<nande som tillhör ensl<ild medlem. För dessa

utrymmen gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv,

väggar, tal(, dörrar, inredning m m. rWffi!#t,

Garage som tillhör lägenheten och ingår i

upplåtelseavtal. För garage gäller samma

beträffa nde golv, vägga r, ta l<, in red ning m

bosta ds rätte ns

regler som för lägenhet
m. Tt$iilt$t,

Avsl<iljande nätvägg i förråd och garage.

Gemensa m ma soputrym men.

IT
Itr



ffi$-mrt$k$ms" Brh Brf

Säl<rjngssl<åp och därifrån utgående

strömbrytare, eluttag och armaturer.

utfö ra e l-a rbete n.

Ledningar för elel<tricitet som brf försett lägenheten med, förutsatt att

de inte är synliga ilägenheten.

ffim$ kmn"xg- m$ffm rx, ffm$q€wfi"ffiffi$s

Ytbehandling insjda av sidopartier, fronter samt tal<.

Ball<onggolvens ytsl(il(t, trätrallar, l<ljnl<ers mm.

Vädringsställ, beslag och odlingslådor.

Renhållning och snöröjning av ball<ong.0m

med tal<terrass sl<all bostadsrättshavaren se

dagvatten jnte hind ras.

Underhåll av utsida av sidopartier, fronter samt tal<.

$mffi$ms*ru$ wxffispffirtr$wn

Tillval. lnglasning bör ha ljl<artad utformning.

l(onstrul<tion.

Extra utrustning som tillförts av bostadsrättshavaren se 5 30 alt

5 3t j stadgarna.

YrffidW&rdsftåxWWffi

Grönytor som ingår j upplåfelse. Se $ 2 st 2 och 5:O alt 53t i stadgarna. 'ilflllfft:

ffiwn*gä

Inredningssnicl<erier, sl<åp och lådor, l<ryddställ/-skåp,

badrumssl<åp, hatthylla, invändiga trappor i lägenhet, trösl<lar,

socl<lar, foder, lister gardinstänger, torl<ställning, beslag, brandvarnare.

Marl<iser. Styrelsens tillstånd l<rävs för att sätta upp marl<iser.

Vattensäng. Styrelsens tillstånd l<rävs p.g.a. eventuell begränsad

bärighet för bjäll<lagen jvissa hus.

Vä rmeåtervin nlngsaggregat. Styrelsen l<a n besluta att brf sva ra r

för underhåll. Bostadsrättshavaren sl<all docl< alltjd rengöra enligt
s l<ötse li n st ru l<ti o n .

Varmvattenberedare i lägenhet.

synliga elledningar i lägenheten,

Särskild behörighet l<rävs för att
Tr#iiilli,

tI

Ttiiffiii:,

u'wffifi

lägenheten är utrustad
till att avrin ning för

trr{liilillit

IT

Tt#fwlt

IT

Irfiffillt
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TWfi#Å

Twti,

lWifti,

T'{lllllilfi
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