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Vällingby 2014-06-11 

 
 
 
Reparationer och underhåll – vem står för vad? Uppdaterad information. 
 
Detta kan sättas in i Er boendepärm. 
 
Vi känner att det är viktigt att informera om vilka rättigheter och skyldigheter boende 
har. I stadgarna framgår det även för medlemmarna vilket ansvar man har. Här är 
generella punkter. Ni har tidigare fått denna i Er boendepärm men några punkter är 
uppdaterade så byt ut den gamla mot denna.  
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Brf Vällingbypennan gm 
T&T Förvaltnings AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Reparationer och underhåll – vem står för vad? 
 
Bostadsrättsinnehavare (medlem) 
 
Om ett fel uppstår i din lägenhet, är det viktig att veta vad du själv måste betala och 
vad föreningen står för. Här är en sammanställning av de vanligaste åtgärderna 
gällande för bostadsrätter. För hyresrätter, se text nedan. (se även föreningsstadgarna § 
5): 
 

   

Elektriska installationer Brf:s ansvar Medlems ansvar 

Strömbrytare    

Vägguttag/tak kontakter    

Elledningar         

Ringklocka    

Elspis    

Kylskåp    

Frysskåp    

Diskmaskin    

Byte av säkringar    

VVS installationer   

WC övrigt    

WC packningar och ventiler    

Tvättställ    

Tvättställ bottenventil    

Badkar    

Blandare, underhåll    

Blandare, utbyte    

Duschslang och mikrofon    

Vattenlås, underhåll    

Ventilationsdon, springventil, underhåll    

Rensning av vattenlås och golvbrunn    

Normal rengöring av vattenlås och golvbrunn    

Element (radiator)    

Element målning    



 

   

Övrigt    

Låscylinder    

Handtag (dörrtrycke)    

Låskista    

Ringklocka    

Slutbleck    

Brevinkast    

Tätningslist    

Sanering av ohyra    

Balkong, målning utsida balkongtak, sida & skärm    

Ytterdörr    

Ytterdörr, ytskikt utsida    

Fönsterglas     

Fönster/balkong yttre målning (ej mellan eller insida)    

Fönster/balkong karm,. Båge tröskel    

Väggar och tak    

Golv    

 
 
 
 

Hyresgäst 
 
Som hyresgäst har man ett generellt ansvar att hålla lägenhetens inredning i gott 
skick eftersom lägenheten är hyrd. Vid problem ringer man förvaltningens 
felanmälan på telefonnummer 08 – 562 559 60 och uppger att man är hyresgäst, 
vart man bor, samt vad som är problemet. 
 
Observera att du som hyresgäst även kan hållas ansvarig för inredning m.m. som 
gått sönder om skadan bedöms ha uppkommit utöver normalt slitage.  
 


