
Brf Soluppgången Växjö
Björksätravägen 7A-17C
352 65, Växjö

Ansökan om byggnation av insynsskydd
Läs igenom reglerna  och kontakta styrelsen vid eventuella frågor eller vid osäkerhet. Skicka
in din/er ansökan med en ritning till styrelsen i två likalydande exemplar, ett till vardera part.
Efter godkännande skickar styrelsen ut det signerade avtalet till dig/er. Byggnation får
påbörjas efter att styrelsen har godkänt ansökan.

Bostadsrättsinnehavare:
Namn:
Adress:
Tel.nr:
Pers.nr:

Jag/Vi önskar att bygga insynsskydd enligt följande regler:

● Insynsskydd får endast byggas på redan befintliga plattor (ej utanför stenplattorna).
● Insynsskydd får inte förankras på byggnadsfasaden.
● Bostadsrättsinnehavaren ser till att arbetet blir professionellt utfört och att överblivet

gräs, jord och material forslas bort.
● Max höjd får vara 180 cm från marknivå. Det är tillåtet att bygga i vinkel och att

vinkeln är sammanbyggd. Djup får vara max 310 cm, respektive 230 cm med vinkel.
● Brädorna får vara max 4,5 cm och ska monteras horisontellt med 2,3 cm mellanrum.
● Insynsskydd ska byggas i tryckimpregnerat trä och bör oljas.
● Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för konstruktion, underhåll, eventuella skador på

omgivning och samtliga kostnader som uppkommer på grund av byggnationen. Denna
förpliktelse är innehavaren skyldig att skriftligen delge köpare vid en eventuell
försäljning.

● Vid överlåtelse av bostadsrätten åligger det bostadsrättshavaren att särskilt tillse att
förvärvaren övertar bostadsrättshavarens skyldigheter enligt detta avtal gentemot
föreningen. Om så inte sker är bostadsrättshavaren i samband med avflyttning skyldig
att montera ner insynsskyddet och återställa uteplatsen, om styrelsen begär det.

● Vid nedmontering av insynsskyddet är bostadsrättshavaren skyldig att återställa
uteplatsen i det skick den var innan byggnationen gjordes och reparera eventuella
skador som uppkommit till följd av byggnationen.

● Tillsammans med ritningen bifogas även skriftligt godkännande från berörd granne.

Skriv under här nedan om du/ni godkänner reglerna:

Ort: Datum:

____________________________ _________________________________
Bostadsrättsinnehavare Godkänt utförande från styrelsen


