
 

HSB Brf Ättekulla i Helsingborg 
 

                       Helsingborg 2018-11-13 

    

 

Till bostadsrättshavare i 

HSB Brf Ättekulla i Helsingborg, 

Bärnstensgatan 7-13 

 

Högre standardbesiktning 

 

Bostadsrättsföreningen har vid den extra föreningsstämman den 2 maj 2018 beslutat att 

godkänna styrelsens förslag till stambyte och renovering av samtliga badrum och gästtoaletter. 

Stämman beslutade följande: 

 

”Villkoret är att badrummet ska vara renoverat under tiden 2006-03-01 – 2016-02-

28, att de renoverats med en högre standard än det som ingår i basutbudet och att 

arbetet är fackmässigt utfört.” 

 

Vid besiktningen skall ett kvitto på renoveringen, eller exempelvis en mäklarbroschyr, kunna 

uppvisas av den boende. Kompensation sker genom att bostadsrättshavaren får välja tillval eller 

dyrare utrustning till motsvarande värde. Ingen kontant reglering kommer att ske. 

 

Exempel på inredning som är högre standard: 

 

• Vägg och golv kakel 

• Duschvägg 

• Kommod med lådor 

• Komfortvärme i golv 

• Spotlights i tak 

• Helkaklad gästtoalett 

 

Om du anser att ditt renoverade badrum har högre standard än det basutbud som erbjuds kan du 

få kompensation. 

 

Anmälan görs på bifogad blankett som läggs i Peabs brevlåda vid utställningslokalen på 

Bärnstensgatan  51 senast 23 november 2018. Det är du som boende som har ansvar för att 

anmäla högre standard. 

 

Högre standardbesiktning kommer äga rum den 11 december på förmiddagen. 

 

Ungefär en vecka innan återkommer vi med tid för besiktningen. Efter detta besiktningstillfälle 

kommer ingen ny högre standarbesiktning att genomföras för Bärnstensgatan. Observera att ditt 

badrum kommer att fotograferas under besiktningen. 

 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Boendesamordnare Karolina Eklöw på 042-19 95 48 

eller på karolina.eklow@hsbhbg.se 

 



 

2 (2) 

Anmälan av högre standard 
 

 

Jag vill anmäla att jag har renoverat mitt badrum till en högre standard enligt informationen på 

föregående sida.  

 

Bostadsrättshavarens namn (texta)________________________________________________ 

 

Lägenhetsnummer/adress              _____________________________ 

 

Telefonnummer/e-post _________________________________________________________ 

 

Mitt badrum renoverades år: _________ 

 

Detta anser jag är högre standard i mitt badrum: ______________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 

Övrig information:______________________________________________________________ 

 

 

 

Blanketten lämnas i Peabs brevlåda vid utställningslokalen senast den 23 november 2018. 


