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Råd inför renovering av lägenheten
För att undvika irritation, onödig åverkan och slitage ber vi dig tänka
på följande när du ska renovera din lägenhet. Fråga gärna styrelsen
men redan här några råd.
 Informera dina grannar om vad som ska hända och under vilken
period
 Skydda hissens väggar och golv med kraftig papp
 Skydda marmorgolven i entré och trapphus med kraftig papp
 Se till att hantverkarna sopar upp efter sina transporter i
trapphuset
 En god regel är att vara tyst kl 22 – 07 på vardagar, men på
lördagar och helger kanske t o m till kl 10. Slagborrning och
ljudliga reparationer bör dock avslutas tidigare än kl 22.
Respektera dina grannars behov av vila och god sömn!
 Täck över frånluftsventiler i kök och badrum så att byggdammet
inte sprider sig
 Alla luftventiler är föreningens egendom och får inte
manipuleras, än mindre bytas ut eller kastas
 Om du vill installera köksfläkt är det endast tillåtet att installera
fläkt med eller utan kolfilter för lukt. Köksfläkten får inte
installeras i frånluftsventilen! Ventilen får inte heller byggas för,
utan måste vara tillgänglig för rengöring och luftflödesmätning.
Om man vill sätta upp ett skåp kan en lösning med flexirör vara

ett godkänt alternativ. Huvudsaken är att luftflödet till
frånluftsventilen inte hindras. Hör gärna med styrelsen för tips!
Om du gör fel så skickar du in ditt matos till grannen!
 Bärande väggar får inte manipuleras, t ex väggen mellan kök och
vardagsrum
 Fönster och balkongdörrar är föreningens egendom. Får inte
bytas eller kastas. Värmeelement får tas bort men inte kastas.
Förvaras i ditt förråd
Föreningen använder sedan många år vissa hantverkare för uppdrag i
föreningens regi. Styrelsen tipsar gärna! Under alla förhållanden
måste du anlita företag som är certifierade enligt branschstandard, t ex
GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) och EIO (Elektriska
installatörsorganisationen).
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