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Hösten är här och en del underhållsarbeten fortsätter under hösten och vin-

tern. Även detta år har styrelsen höjt värmen i lägenheterna inför vintern. 

För styrelsen innebär hösten att planera för kommande år och att ta fram 

budget.  

 

I detta informationsbrev informerar vi om vad som är på gång framöver 

men även om vad som är viktigt att tänka på när det gäller renoveringar 

och ombyggnation i våra egna lägenheter. 

 

Container 8–11 november 
En container kommer att ställas upp vid gatuhu-

set där grovsopor kan slängas. Som vanligt de-

lar vi containern med brf Bohus. Obs bygg-

material, miljöfarligt avfall, bildäck etcetera får 

inte slängas i containern. 

 

Underhållsarbeten framöver 
Dörrar 

Nya ytterdörrar till entréerna, Bohusgatan 43, 

51 och 53–55, är beställda och kommer att 

monteras under hösten. De nya dörrarna är 

tillverkade av ek. 

Arbetet med att byta övriga ytterdörrar i gatu-

huset fortsätter under hösten. Tio branddörrar 

(av 50) i gårdshusets trapphus har bytts ut. Ef-

tersom dörrarna, låskistor med mera inte får 

repareras p.g.a. arbetsmiljöskäl (asbest) kom-

mer fler dörrar att behöva bytas ut framöver. 

 

Byte till LED-belysning långa gången 

Belysningen i långa gången i gårdshuset byts 

till LED under hösten. Detta kommer att ge en 

mer enhetlig belysning men även sänka el-

kostnaderna för föreningen. 

 

Målning i gemensamhetsutrymmen gårds-

huset 

Så fort arbetena med dörrarna och belys-

ningen är slutförda kommer invändning mål-

ning av väggar och dörrar att påbörjas i gårds-

huset, bland annat i långa gången. Utvändig 

målning av gårdshusets sockel upp t.o.m. vå-

ning 1 kommer att utföras under 2020.

    

Nytt torkskåp – tvättstuga 1 gårdshuset 

Ett nytt torkskåp är beställt till tvättstuga 1 i 

gårdshuset och monteras under hösten. 

 

Förändrad sophantering – Sor-

tering av matavfall 
Från november kommer sortering av matav-

fall att införas i vår förening. Matavfall kom-

mer då att kunna läggas i nya kärl i 43:an och 

i gatuhusets avfallsrum. Se vidare separat in-

formation som anslås senare. Exakt startda-

tum meddelas vid ett senare tillfälle. 

Nyckelbrickor/Taggar 

Det är väldigt viktig att man har koll på alla 

inpasserings-taggar som man har. Om en tagg 

är borta går det bra att mejla till styrelsen som 

kan inaktivera taggen så att ingen obehörig 

kan ta sig in. Skulle man hitta taggen sen kan 

styrelsen återaktivera den. Vill man ha en lista 

på de taggar som finns registrerad på lägen-

heten kan ni kontakta erik.leijonhufvud@brf-

ringen.se som kan skicka den informationen.  

Ett bra tips är att skriva upp serienummer på 

taggen som man ger hemtjänsten eller annan 

servicepersonal samt kolla upp om de har 

kvar alla taggar minst en gång per år.  

Andrahandsuthyrning 
Föreningen tar numera ut en avgift för andra-

handsuthyrning. Avgiften uppgår till tio pro-

cent av prisbasbeloppet per år, vilket motsva-

rar 4650 kronor. Avgiften betalas av medlem-

men, d.v.s. den som hyr ut. 

mailto:erik.leijonhufvud@brf-ringen.se
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Renovering och reparationer i lägenheterna
Efter att ett antal allvarligare brister i genom-

förda elarbeten och renoveringar, utförda av 

några medlemmar på egen hand eller genom 

entreprenör, har upptäckts, vill styrelsen på 

nytt informera om vad som gäller vid renove-

ring i den egna lägenheten. Styrelsen övervä-

ger även att införa obligatorisk besiktning i 

samband med avflyttning, för att säkra att 

inga väsentliga ändringar har skett utan sty-

relsens tillstånd. 

 

Styrelsen måste godkänna  

För att du ska få lov att göra väsentliga änd-

ringar i din lägenhet, måste du anmäla detta 

till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska 

godkänna ändringarna.  

 

Vad är väsentliga ändringar? 

Väsentliga ändringar är sådana som till exem-

pel berör bärande konstruktioner, som avse-

värt förändrar planlösningen, eller som påver-

kar ventilation, vatten och avlopp. Du måste 

kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. 

Om det är osäkert huruvida en vägg är bä-

rande eller inte, måste du anlita en byggnads-

konstruktör eller hämta in säkra uppgifter via 

byggnadsnämnden.  

 

Viktigt att veta 

• Icke-bärande innerväggar är ditt ansvar 

som lägenhetsinnehavare. Dessa får du 

ändra, så länge det inte påverkar fastig-

heten enligt ovan.  

• För att undvika framtida vattenskador, 

ska du vid renovering/ombyggnad i 

våtrum följa Byggkeramikrådets bransch-

regler för våtrum (BBV), samt råd och 

anvisningar för vattenskadesäkert byg-

gande enligt Golvbranschens våtrums-

kontroll (GVK). 

• Ombyggnad eller andra ingrepp i elsy-

stem får endast utföras av behörig elektri-

ker. Ska du göra ombyggnad som berör 

fastighetens stigarledning, elcentral eller 

det ordinarie nätet, måste den först doku-

menteras på ritning och godkännas av 

föreningens styrelse. Se vidare komplet-

terande information om vilket ansvar man 

har som bostadsrättshavare för elarbeten i 

sin egen lägenhet. 

• Ombyggnad av fastighetens vvs-system 

får endast utföras av för uppgiften utbil-

dad och godkänd person. Även i detta fall 

behövs styrelsens medgivande. 

• Du får inte sätta igen befintlig ventilation, 

eller ändra till annan typ av ventilation. 

• Det är du som lägenhetsinnehavare som 

ansvarar för att ditt byggavfall forslas 

bort så fort som möjligt. Det får inte läg-

gas i föreningens grovsoprum eller con-

tainer och inte heller belamra gemen-

samma utrymmen, som trapphus, källar-

gångar, vind och gård. Byggavfall måste 

placeras på föreningens tomtmark, till ex-

empel under balkonger längs gårdshuset. 

• Tänk på att inte störa dina grannar i sam-

band med ombyggnad. Anslå gärna i 

portuppgången innan du sätter igång. 

Ombyggnadsarbetet får inte utföras på 

kvällar eller nätter 

 

Asbest 
Asbest var ett vanligt byggnadsmaterial fram 

till slutet av 70-talet, då det förbjöds och Ar-

betsmiljöverket har tagit fram regler om hur 

asbest får hanteras. Asbest finns i våra hus 

som är byggda i slutet av 60-talet i befintliga 

konstruktioner, till exempel i utvändiga vägg-

skivor (eternit) och kakelfix/fog. Om man inte 

bearbetar, river ner och borrar i etc utgör 

dessa ingen fara. I lägenheter kan det finnas 

asbest i kakelfix/fog i köket om det inte är sa-

nerat och utbytt samt i de väggskivor (eternit) 

som finns runt fönstren på balkongen. Om du 

ska renovera ditt kök och har äldre kakel är du 

skyldig att informera hanterverkare om att as-

best kan finnas. Det är bostadrättshavaren 

som är ansvarig att bekosta asbestsanering i 

lägenheten. På balkongerna får man inte borra 

nya hål och montera upp saker på eternitski-

vorna. Eluttag och tork/vädringsanordningar 

får monteras på balkongen, dock inte i eternit-

skivorna. I samband med stambytet 2017–

2018 lät förening asbestsanera badrum och 

gäst-WC i lägenheterna. 
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Elsäkerhetslag ställer krav på dig som är bostadsrättshavare 
Den 1 juli 2017 fick Sverige en ny elsäker-

hetslag. Där finns bland annat krav på hur el-

installationsarbete ska utföras, vilken kompe-

tens företaget som utför installationen ska ha 

samt krav på egenkontroll för alla anlägg-

ningsinnehavare. Innehavaren är den som 

äger eller har nyttjanderätten till en fastighet, 

lokal eller bostadsrätt.  

 

I en bostadsrättslägenhet är du som bostads-

rättshavare också anläggningsinnehavare och 

har ansvar för att elen i din bostad är säker. 

Du har ansvar för att kontrollera att den 

elektriker som du anlitar för ett elarbete 

har rätt kompetens och behörighet. På El-

säkerhetsverkets hemsida finns en funktion 

som heter Kolla elföretaget (https://e-tjans-

ter.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforeta-

get). Där kan du lätt söka på den entreprenör 

som du avser att anlita. Saknar firman rätt be-

hörighet ska du inte anlita den firman! Felakt-

igt utförda elarbeten är den vanligaste orsaken 

till bränder i svenska hem.  

 

Utförlig information om elsäkerhet finner du 

på http://www.elsakerhetsverket.se/ och du 

kan nå myndigheten per telefon 010-168 05 00, 

vardagar. 

 

Elsäkerhetsverket har sammanställt följande 

råd¹: 

 

Tänk på detta när du beställer eller köper 

elinstallationstjänster  

• Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget 

finns i Elsäkerhetsverkets register.  

• Kontrollera att företaget är registrerat för 

den verksamhetstyp som det aktuella arbetet 

kräver.  

• Läs noggrant igenom avtalsvillkoren innan 

du anlitar företaget.  

• Spara dokumentationen av utförda elinstall-

ationsarbeten och vem som gjort vad i din 

elanläggning. Detta behöver du kunna visa 

upp vid överlåtelser (överlämna dokumentat-

ionen till köparen om du säljer lägenheten!), 

försäkringsärenden med mera.  

• Om företaget saknas i Elsäkerhetsverkets re-

gister, kontakta dem och fråga varför. Det kan 

hända att de använder ett annat företag för 

sina elinstallationstjänster och då bör du kon-

trollera att det företaget är registrerat istället. 

Om företaget är ovilligt att svara på dina frå-

gor eller inte ger något klart besked till dig 

om varför det inte är registrerat, bör du göra 

en anmälan till Elsäkerhetsverket 

 

Anlita aldrig ett oregistrerat företag  

Alla företag som utför elinstallationsarbete på 

annans elanläggning ska vara registrerade hos 

Elsäkerhetsverket. Är företaget inte registrerat 

arbetar de olagligt och ska inte anlitas.  

 

Vad får jag göra själv?  

Om du har kunskap får du själv utföra enklare 

elarbeten som inte kräver auktorisation. Tips 

och råd finns i Elsäkerhetsverkets "Elsäker-

hetspocket" som du kan ladda ner gratis eller 

beställa från deras publikationsshop. Där får 

du också information om hur du ska tänka för 

att ditt hem ska bli så elsäkert som möjligt. 

Vid minsta osäkerhet är rådet att kontakta ett 

elföretag som är registrerat i Elsäkerhetsver-

kets företagsregister.  

 

När det går fel  

Om du anlitar ett företag som visar sig inte 

uppfylla kraven på kompetens, utförande, 

egenkontroll med mera, kan du anmäla företa-

get till Elsäkerhetsverket. Med stöd av en an-

mälan kan Elsäkerhetsverket sedan agera mot 

företaget. Om du i din lägenhet upptäcker fel-

aktigt utförda arbeten som utförts av icke be-

hörig installatör ska istället polisanmälan gö-

ras, (https://www.elsakerhetsverket.se/kon-

takta-oss/gor-en-anmalan/polisanmal-olagligt-

elinstallationsarbete/). 
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