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Varmt välkommen som medlem i brf. Urbilden! 
 

Ni får detta meddelande eftersom ni blivit godkänd/-a som medlem/-mar i 

bostadsrättsföreningen Urbilden. Eftersom vi vet att man kan ha frågor och 

funderingar när man flyttar in har vi tagit fram en checklista som ni kan hitta på vår 
hemsida.  

 

Bifogat till detta brev finns även föreningens stadgar – det är dessa man godkänner 

att följa när man blir medlem. Vi bifogar även ansvarsfördelningen mellan 
föreningen och medlem som förtydligar punkt 12 § i stadgarna. Vi har även mycket 

matnyttigt på vår hemsida, urbilden.se. 

 
Eftersom det är mycket information tipsar vi om att man kan börja med 

nedanstående information:  

 

• ”Felanmälan & Ekonomi” och då speciellt Ekonomisk Förvaltning samt 
Teknisk Förvaltning – Felanmälan. 

• ”Boendeinformation och då speciellt Ordnings- & Trivselregler, 

Medlemshandbok A-Ö samt Nycklar & Passagebrickor. 

• Sist men inte minst kontaktuppgifter till styrelsen och vår tekniska 
förvaltare hittar man under Kontakt. 

 

Flyttar man in tillsammans med en partner/sambo/inneboende behöver ni 
meddela oss detta redan vid inflyttning. Detta för att föreningen behöver veta vem 

som bosätter sig här men också för att vi behöver informationen så att vi kan göra 

en korrekt uppdatering av er postbox, trapptavlan och er tidningshållare samt 

porttelefonen.  
 

Tänk på att ditt lägenhetsnummer är det 1–3 siffriga numret som finns i ditt 

överlåtelseavtal och inte den s.k. LM-koden (fyrsiffriga). När du kontaktar styrelsen 
eller vår förvaltning är det ditt lägenhetsnummer du ska uppge och inte LM-koden. 

Mer om detta kan du läsa i checklistan.   

 

 

 

Än en gång varmt välkommen önskar  

styrelsen för brf. Urbilden 
 

https://urbilden.se/
mailto:info@urbilden.se
https://urbilden.se/checklista_tilltrade_flytt/
https://urbilden.se/
https://urbilden.se/ekonomi/
https://urbilden.se/felanmalan/
https://urbilden.se/ordning-trivselregler/
https://urbilden.se/medlemshandbok-om-foreningen/
https://urbilden.se/medlemsinformation/nycklar/
https://urbilden.se/kontakt/
mailto:info@urbilden.se?subject=Inflyttning%20-%20uppdatering%20trapptavla%20m.m.
https://urbilden.se/checklista_tilltrade_flytt/










Bo stad srättsföreningen

URBILDEN
Ansvarsftirdelning, reparation och underhåll av bostadsrätt

F: ftireningens ansvar M: medlemmens ansvar

Byggdel F M Anmärkning

1. Balkong
Målning av balkonggolv samt insida på
balkongfronter

Vädringsstiillning och beslag

Odlingslådor

Övrigt, t ex sidopartier av trä eller betong

2. Lägenhetsdörr
Dörrblad

Dörrblad, karm och foder

Dörrblad, karm och foder

Låscylinder, låskistor och beslag

Handtag och beslag

Ringklocka

Brevinkast

Namnskylt

Tätningslister

3. Golv i lägenhet
Ytbehandling, ytbeläggning och byte

4. Innerväggar i lägenhet
Ytskiktet, t ex tapeter, målning, kakel,
våtrumsmatta eller annan y.tbeläggning

Underliggande, fuktspärrande skikt

a

o

a

a
<)

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

Målning, utsida balkongtak, balkongsida
och balkongskärm.

Ytbehandling utsida

Ytbehandling insida

Enstaka justeringar

Gäller främst badrum-

iln1
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Byggdel F M Anmärkning

5. Innertak i lägenhet
Ytbeläggning och ytbehandling

6. Fönster och fiinsterdörrar
Invändig målning av karmar och bågar samt
mellan bågar

Yttre målning

Fönsterbågar

Fönsterglas

Spanjolett inkl. handtag

Beslag

Fönsterbiink

Persienner och markis

Vädringsfilter

Tätningslister

Springventil

7. WS-artiklar
Tvättställ och bidd

Blandare, dusch, duschslang, vattenlås,
bottenventiler, packningar

WC-stol

WC-stol

Badkar

Duschkabin

Tvättmaskin

Torkskåp med inredning

o

o

o

o

o

o

a

a

a

o

a

o
(}

o

.

o

o

i
t
I

Porslin

Porslin och sits

Anordning fdr vattentillftrsel, byte och
rengöring.

F = foreningens ansvar M: medlefilmens ansvar

Denaa inlomtation ska sättas in i liigenhetspärrnefl.
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F: foreningens ansvar M: medlemmens ansvar

Byggdel F M Anmärkning

V VS- arti k lar, fo rts dttn ing
Diskbåinksbeslag

Tvättbtink och tvättlåda

Ventilationsfilter

Ventilationsdon

Vattenradiatorer med ventiler och termostat

Kall- och varmvattenledningar.

Armatur

Avloppsledningar med golvbrunn och sil inkl.
avloppsrensning

8. Köksutrustning
Diskmaskin

Kyl- och frysskåp

Spis

Köksfläkt

9. Förråd m.m.
Källar- och vindförråd som tillhör lägenhet

Fristående förråd som tillhör lägenhet

Sopskåp eller liknande

Garage tillhörande lägenhet

Avskiljande vägg i ftrråd och garage

10. Övrigl
Inredningssnickerier

Kryddstiill

Badrumsskåp

Hatthylla

a

a

.

a

a

a

a

a

a

t
a

o

a

a

a
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a

a

I
.(}

a

Byte och rengöring av t ex filter i köksfläkt

Från- och till luftventiler

Medlemmen svarar ftir målning

infonnation ska sättas in
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Byggdel F M Anmärkning

Övrigt,fortsllttning
Glober till köks-, badrums- och toalettbelysning

Invändiga trappor i lägenhet

Innerdörrar

Trösklar, socklar, foder och lister

Gardinstänger

Torkställning

Beslag

11. Elartiklar
Elledningar och uttag i lägenheten

Elstigare i trappuppgång

Denna infi

a

tmation

(}

a
(}

t
a

a

a

a

ska säm

Innanftir säkringsskåp.

Fram till säkringsskåp.

's in i Eigenhetspätmen.

F: ftireningens ansvar M: medlemmens ansvar
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