
ANMÄLAN INFÖR RENOVERING   

HSB NORDVÄSTRA SKÅNE 
Postadress: Box 2030, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Folke Bernadottes väg 445, Ramlösa 
Vxl: 042-19 95 00, www.hsbnvs.se, Orgnr: 743000-0971, Styrelsens säte: Helsingborg 

Innan du påbörjar en renovering av din bostad är det alltid bäst att förankra renoveringen med 
bostadsrättsföreningens styrelse. En del arbeten måste godkännas av styrelsen innan renovering. 
Ibland krävs också godkänt bygglov eller att bygganmälan är gjord innan en renovering kan påbörjas. 
Det kan också vara så att föreningen planerar inför ett kommande stambyte eller en ventilationsåtgärd, 
vilket du bör känna till konsekvenserna av. 

I din anmälan fyller du i vilka arbeten som ska utföras under renoveringen och vilka entreprenörer du 
ska anlita. Anledningen till att föreningen behöver kännedom om vilka entreprenörer som anlitas är att 
det är bra för styrelsen att ha kontaktuppgifter till entreprenörer som utför arbeten i fastigheten. 

Uppgifter om bostadsrättshavare 

Renoveringsperiod 

Jag/vi är införstådda med att jag/vi ansvarar för att föreningens ordningsregler och stadgar efterföljs 
under ombyggnationen/renoveringen.  

Jag är införstådd med att om det uppkommer skador, direkta eller indirekta, som påverkar föreningen 
eller grannar är det alltid jag som bostadsrättshavare som står för alla rättelser. 

Bostadsrättsförening Lägenhetsnummer 

Namn 

Adress, postnr och ort 

Epost Telefon 

Planerat startdatum för renovering 

Planerat slutdatum för renovering 

Ort och datum 

Namnteckning bostadsrättshavare 

Namnförtydligande bostadsrättshavare 

http://www.hsbnvs.se/


    2(4) 
pop 

Planerade renoveringsarbeten 
Vänligen fyll i vilka renoveringsarbeten som ska utföras i bostaden. Försök att beskriva så utförligt 
som möjligt vad som ska göras i din bostad.  
 

Planerade arbeten  
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Anlitade entreprenörer 

 

 

 

 

Entreprenör 
 

Org.nr 
 

Arbeten som ska utföras 

 

Epost Telefon 

Entreprenör 
 

Org.nr 
 

Arbeten som ska utföras 

 

Epost Telefon 

Entreprenör 
 

Org.nr 
 

Arbeten som ska utföras 

 

Epost Telefon 

Entreprenör 
 

Org.nr 
 

Arbeten som ska utföras 

 

Epost Telefon 
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pop 

Styrelsens beslut 

Kontroll efter utförd renovering 

Styrelsen godkänner utförd renovering

Styrelsen godkänner inte utförd renovering 

Styrelsen godkänner planerad renovering

Styrelsen godkänner inte planerad renovering 

Styrelsen behöver mer information innan planerad renovering kan godkännas 

Ytterligare information som efterfrågas av styrelsen 

Ort och datum 

Namnteckning styrelseledamot Namnförtydligande styrelseledamot 

Åtgärder som krävs för att renovering ska godkännas 

Ort och datum 

Namnteckning styrelseledamot Namnförtydligande styrelseledamot 
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