
Ansökan om våtrumsrenovering i Brf. Långpannan 

Du ansvarar själv för din renovering av ditt våtrum. 
 
Handläggningstiden av detta kan vara upp till en månad, var ute i god tid. 
 
BRF Långpannan ger ett bidrag på maximalt 10.000 kr för byte av groda och stickledning i ditt badrum. 
 
Bidraget betalas ut direkt till den entreprenör du anlitar om följande förutsättningar är uppfyllda: 
1: Du anlitar en firma som är våtrumscertifierad enligt Boverkets byggregler, certifikat bifogas. 
2: Ritningen på hur den nya avloppsbrunnen och stickledningen skall placeras skall skickas in till styrelsen 
och godkännas. 
3: När avloppsbrunnen, groda och stickledningen är bytt, ska arbetet fotas innan igengjutning. Fotot skickas 
till Styrelsen (styrelsen@hannarydh.se) för godkännande innan igengjutning. 
4: Entreprenören skickar fakturan direkt till BRF Långpannan. 
 
Regler för utforsling av material. Material och avfall får lämnas på gården i maximalt 24 timmar och ska 
lämnas på ett betryggande sätt för barn och vuxna. 
 

 

Sökande/lägenhetsinnehavare 

Namn Telefonnummer 

Mejladress 

Adress      Hanna Rydhs gata Port Lägenhetsnummer  (1-180) 

 

Entreprenör 

Företag Organisationsnummer 

Kontaktperson Telefonnummer 

• Kopia på våtrumscertifikat bifogas 

Uppdragsbeskrivning 

Startdatum Beräknat slutdatum 

Skiss 
 
Rita in slutgiltig 
placering på dörr, 
toalett, handfat, 
dusch/badkar, 
element/handdukstork 
samt placering av 
golvbrunn och 
avloppsstam. 

 

Vänd på bladet för sida 2 

 



 

Bild för godkännande av Styrelsen innan igengjutning (styrelsen@hannarydh.se) 

Plats för fotografi 

Signatur beslutsfattare Avloppsteknik Datum för beslut 

• Efter beslut skickas detta dokument åter till boende, då får igengjutning ske 

 

Slutgiltigt godkännande av styrelsen 

Signatur beslutsfattare Brf. Långpannan Datum för beslut 

 

Fakturering 
 
Till faktura bifogas detta dokument ifyllt och signerat. 
Faktura märkes med lägenhetsinnehavarens namn och 
lägenhetsnummer samt att det tydligt ska framgå att fakturan 
gäller byte av golvbrunn och stickledning fram till vertikal stam. 
Arbetskostnad och materialkostnaden ska specificeras separat. 

Fakturaadress 
 
HSB Brf. Långpannan 
FE 391 
Referens: 99223920 
838 73 Frösön 

 

Kontaktuppgifter styrelsen 

Telefon 070-144 36 33, tis- & torsdagar 18:00 – 20:00 

Mejl   styrelsen@hannarydh.se 

Kontaktuppgifter  HSB Kund och Medlemsservice & förvaltare 

Telefon 010-442 11 00, vardagar 07:00 – 17:30, dag före röd dag 08:00 – 13:00 

Kontaktuppgifter Avloppsteknik 

Telefon: 08-799 98 00, vardagar 07:00 – 16:00 

Mejl   info@avloppsteknik.se 


