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                   Rekommendation för 
                   inre – yttre underhåll 
           för bostadsrättsföreningar med 
          MBF:s normalstadgar från 2003 
 

BYGGDEL BRF:S 
ANSVAR

MEDL. 
ANSVAR

ANMÄRKNING 

1. BALKONG    
    

Målning av balkonggolv   Styrelsen bör alltid rådfrågas om  
samt insidan på balkongfronter  • färgkvalite mm 
Vädringsställning och beslag  •  
Odlingslådor  • Monteras så att de hänger på insidan . 
Övrigt, t ex sidopartier av trä el  •  Målning av utsida balkongtak,  
betong   balkongsida och balkongskärm. 
    
2. Lägenhetsdörr    

    

Dörrblad  •  
Dörrblad, karm, foder •  Ytbehandling utsida 
Dörrblad, Karm, foder  • Ytbehandling insida 
Låscylinder, låskistor och beslag  • Rådgör med styrelsen för rätt 

låssystem 
Handtag och beslag  •  
Mekanisk ringklocka  •  
Brevinkast  •  
Namnskylt  •  
Tätningslister  • Enstaka justeringar 
    

3. Golv i lägenhet    
    

Ytbehandling, ytbeläggning och   •  
byte    
    

4. Innerväggar i lägenhet    
    

Ytskikt, t ex tapeter, målning     
eller annan ytbeläggning  •  
    

5. Innertak i lägenhet    
    

Ytbeläggning och ytbehandling  •  
    
 



                                                                                                                                                                                                                              

BYGGDEL BRF:S 
ANSVAR

MEDL. 
ANSVAR

ANMÄRKNING 

6. Fönster och fönsterdörrar    
    

Invändig målning av karmar och    
bågar samt mellan bågar  •  
Yttre målning •   
Fönsterbågar  •  
Fönsterglas  •  
Spanjolett inkl handtag  •  
Beslag  •  
Fönsterbänk  •  
Persienner och markiser  •  
Vädringsfilter  •  
Tätningslister  • Enstaka justeringar 
Springventil •   
    

7. VVS-artiklar    
    

Tvättställ och bidé  • Porslin 
Blandare •  OBS! Gäller grundstandard och   
Ventiler, packningar •  normalt antal blandare mm i  
   lägenheten 
WC-stol  •  
WC-stol •  Anordning för vattentillförsel 
Badkar  •  
Duschkabin  •  
Tvättmaskin  •  
Torkskåp med inredning  •  
Diskbänksbeslag  •  
Tvättbänk och tvättlåda  •  
Ventilationsfilter  • Byte och rengöring av t ex filter i  
   köksfläckt 
Ventilationsdon •  Från- och tilluftsventiler 
Vattenradiatorer med ventiler     
och termostat •  Medlemmen svarar för målning 
Kall- och varmvattenledningar     
inkl armatur •  Medlemmen svarar för målning 
Avloppsledningar med     
golvbrunn och sil •  Medlemmen svarar för målning  
   Medlemmen svarar för rengöring 
    
 



 

BYGGDEL BRF:S 
ANSVAR

MEDL. 
ANSVAR

ANMÄRKNING 

8. Köksutrustning    
    

Diskmaskin  •  
Kyl- frysskåp  •  
Spis  •  
Köksfläkt  • Föreningen om fläkten ingår i husets  
   ventilationssystem 
9. Förråd mm    
    

Källare- och vindsförråd som     Samma regel som för lägenhet betr.  
tillhör lägenheten  • golv, väggar, tak, dörrar, inredning  
   mm 
    

Fristående förråd som tillhör    Samma regel som för lägenhet betr.  
lägenheten  • golv, väggar, tak, dörrar, inredning  
   mm 
    

Sopskåp el liknande  • Samma regel som för lägenhet betr.  
   golv, väggar, tak, dörrar, inredning  
   mm 
    

Garage tillhörande lägenheten  • Samma regel som för lägenhet betr.  
   golv, väggar, tak, dörrar, inredning  
   mm 
Avskiljande nätvägg i förråd och     
garage •   
    

10. Övrigt    
    

Inredningssnickerier  • Skåp, lådor 
Kryddställ  •  
Badrumsskåp  •  
Hatthylla  •  
Glober till köks-, badrums- och     
toalettbelysning  •  
Invändiga trappor i lägenhet  •  
Innedörrar  •  
Trösklar, socklar, foder och     
lister  •  
Gardinstänger  •  
Torkställning  •  
Beslag  •  
Fuktisolerande skikt i     
lägenhet  •  
El installation från     
lägenhetscentral  •  
    
 













































  

 

Skötselanvisningar från 
materialleverantörer   
 

Gäller ursprungliga standardutrustningen  
 

  

Innehåll Sidor  
 

El  35-36 

Värme element  37-41 

Fönster  42-46 
 

Skjutdörrar  47-49 

Ytterdörr 50-51 

Golv  52-53  
 

Väggar infästning  54  
 

Brandlarm 55  
 

Flimmer filter 
 

56-57 

Diskbänk  
 

58  
 

Köksbänk  
 

59  
 

Köksfläkt  
 

60  
 

Duschblandare  
 

61-64 

Golvbrunn  
 

65  
 

Tvättställe  
 

66  
 

WC stol  
 

67-68 

Keramiska väggplattor  
 

69  
 

Plastgolv  
 

70 












































































