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Ansökan om förändring av Hus nr

Diarienr

SOTEN FISKARBY NR 1
Beskriv förändringen. Bifoga gärna ritning eller skiss.

Jag / vi är medvetna om att vi inte får göra någon förändring innan vi fått styrelsens skriftliga
godkännande.
Datum

Underskrift / namnförtydligande
Styrelsens beslut:

Datum

Underskrift / namnförtydligande

Underskrift / namnförtydligande
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Anvisningar

All anslutning till el-, vatten-, och avloppsledningar samt ventilation får bara utföras av
behöriga montörer. Förändringar i befintliga el-, vatten och avloppsledningar samt ventilation
tillåts inte utan skriftligt tillstånd från styrelsen. Ingrepp i bärande konstruktion eller annan
väsentlig förändring av lägenheten tillåts inte utan skriftligt tillstånd från styrelsen. Utbyte av
fönster, altandörr eller entrédörr får ej göras utan styrelsens skriftliga tillstånd. I vår förening
har dock bostadsrättshavaren skyldighet att vårda eventuell balkongdörr eftersom balkonger
är ett godkänt tillval som inte alla husen har. Vid eventuellt utbyte av balkongdörr får den
bara bytas till sådan som helt överensstämmer med utseende på den ursprungliga dörr som
monterats då tillvalet en gång tilläts. Alla arbeten skall i övrigt utföras på ett professionellt
sätt så att inga skador uppstår på byggnaderna.
Alla förändringar exteriört och förändringar av altaner, staket, räcken och andra väsentliga
förändringar utanför lägenheten får bara göras efter skriftligt tillstånd från styrelsen. Vid
minsta tvekan råder vi bostadsrättshavaren att söka tillstånd. Innan bostadsrättshavaren fått
skriftligt tillstånd får inga förändringar vidtagas.
I de fall tillstånd söks för byggande av balkong kommer inte mått att godkännas överstigande
de mått som föreningen fått i tidigare bygglov från Sotenäs kommun. Dessa mått är
utvändigt djup/ längd 2100 x 3700 mm. Balkonger skall utformas i övrigt som övriga
balkonger i området.
I de fall tillstånd söks för staket framför uteplatser kommer inte höjd invändigt överstigande
700 mm att godkännas.
I de fall tillstånd söks för plank för vindskydd kommer inte mått avvikande från nedan skiss
att godkännas.

Vindskydd skall utformas i övrigt som befintliga vindskydd i området.

