
 

 

 
Information om garantibesiktning 2 år – Ulrika Eleonora 
 
I september 2018 är det dags för garantibesiktning eftersom det då är ca 2 år sedan vi flyttade in. Besiktningen 
utförs för att undersöka om förändringar eller nya fel uppstått som Bonava är ansvarig för. Tidigare 
anmärkningar från slutbesiktningen tas upp till prövning i den mån det särskilt noterats att bevakning ska ske 
under garantitiden. Vår garantitid gentemot Bonava löper under 5 år och anledningen till att en 
garantibesiktning utförs redan nu är att Bonava vill fånga upp och åtgärda ev fel såsom sprickor m.m. redan nu. 
 
Besiktningen omfattar alla lägenheter och våra gemensamma utrymmen som t ex trapphus och utrymmen i 
källaren. Vid besiktningen är det därför viktigt att besiktningsgruppen får tillträde till samtliga lägenheter. De 
lägenheter som man inte kommer in i vid besiktningstillfället kan komma att bli obesiktigade.  
 
Vid besiktningen deltar utsedd extern besiktningsman, representanter från Bonava och föreningens styrelse. 
Medlem är välkommen att delta i besiktning av den egna lägenheten. 
 
Du ansvarar själva för att anmäla ev fel och brister som du har i lägenheten eller som du upptäckt i våra 
allmänna utrymmen (t ex trapphus och källare) till Bonava. Inför besiktningen behöver dock styrelsen samla in 
information om ev. fel eller brister som du anmält. Vi vill därför att du fyller i och skriver under bifogad 
blankett. Även du som inte har anmält några fel eller brister till Bonava måste fylla i blanketten. 
Den ifyllda och underskrivna blanketten lämnar du sedan i föreningens brevlåda som finns på Skyttelgatan 8.  
 
 
Sista dag för att lämna blanketten är 15:e augusti 2018. 
 
 
Schema för besiktningen: 
 

Datum Tid Var 

2018-09-18 08.00 – ca 15.00 Skyttelgatan 10C och 10B (ca 5-10 min per lägenhet) 

2018-09-19 08.00 – ca 15.00 Skyttelgatan 10A och 8 (ca 5-10 min per lägenhet) 

2018-09-20 08.00 – ca 11.00 
12.00 – 16.00 

Skyttelgatan 6 (ca 5-10 min per lägenhet 
Övriga utrymmen, trapphus, tak, fasad och mark 

 
 
 
 
 
 

Hälsningar,  
 
 
Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 


