
Förteckning över bostadsrättshavarens ansvar

Ytterdörr

Dörrblad, karm och foder

Ytbehandling insidan

Låscylinder, låskista och beslag

Nycklar

Handtag och beslag

Ringklocka

Tröskel och tätningslist

Golv

Ytbehandling, ytbeläggning

(med ytbeläggning i våtrum avses

t ex tråd- eller kemsvetsat golv eller

väggmatta, keramiska plattor med

bakomliggande tätskikt, fuktisolerande skikt)

Väggar i lägenheten

Innerväggar inkl tapeter, målning eller annan

ytbeläggning

(mellanväggar)

för våtrum gäller samma som ovan, fuktisolerande skikt 

Inre ytskikt av yttervägg

(avser lägenhetsskiljande vägg samt vägg mot det fria)

Innertak i lägenheten

Ytbeläggning och ytbehandling

Skarv mellan tak och väg (taklist)

Fönster och fönsterdörr

Invändig målning av fönsterdörr, tröskel,

karm och båge samt mellan bågarna

Fönsterglas i inre båge

Fönsterglas i yttre båge

Spanjolett med låshandtag, beslag

Fönsterbänk

Tätningslister

Persienn och markis



Köksutrustning

Diskmaskin

Diskbänk och beslag

Kyl- och frysskåp

Spis och mikrovågsugn

Köksfläkt och spiskåpa, alla vitvaror

VVS- artiklar m m

Tvättställ

Blandare, kall- och varmvattenarmaturer

Dusch och duschslang

Vattenlås, bottenventil

WC-stol

(porslin, sits och spolanordning)

Badkar och duschkabin

Kranar och avstängningsventiler, packningar

Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp

Tvättbänk 

Ventilationsdon

Rengöring av från och tilluftsventiler

Rengöring och byte av filter uteluftsdon och springventiler

Ytbehandling av vattenradiator med ventil och termostat, byte av termostat

Ytbehandling av kall och varmvattenledning exkl armatur

Rengöring av avloppsledning med golvbrunn och sil

Golvbrunn inklusive klämring (för fixering av golvmatta för golvbrunn)

Rensning av vattenlås och golvbrunn

Byte av filter värmepannan

Reparation och byte av värmepannan

El

Belysningsarmatur, eluttag och strömbrytare

Återställande av säkring

Golvvärme

Motorvärmaruttag inkl fast förlagd ledning (gäller ej flerfamiljshusen)

Övrigt

Vitvaror, sanitetsporslin, elektrisk handdukstork

Inredningssnickerier, innerdörrar,

socklar, foder och lister

Badrumsskåp och klädhylla

Glober till belysning

Invändig trappa i lägenheten

Stege till vind

Sotning, rensning av kanal för braskamin

Brevlådor

Soptunna

Kamin

Bastu och alla egna tillbyggnader



Förråd 

Samma regler som lägenheten beträffande golv, väggar

innertak, inredning m m

Mark (tomt)

Alla tillbyggnader såsom altan, altantak, inbyggd altan, studsmatta o s v

Samma regler som lägenheten gäller för tomten och uteplatsen.

Viktigt: Halkbekämpning och snöröjning

Parkeringsplatser 

Samma regler som lägenheten

Viktigt: Halkbekämpning och snöröjning

Balkong

Målning av balkonggolv samt insida på balkongfront


