
Besi lCn i ng och säl<erhetstänl<ande

Slutbesiktning av bostaden görs före tillträdet och in-

flyttningen. Den utförs av en opartisk besiktningsman.

En efterbesiktning brukar ske innan inflyttning och ett
par veckor efter den avslutande slutbesiktningen. Den

är till för att kontrollera att eventuella fel och brister
som påtalats vid slutbesiktningen har rättats till.

För entreprenaden gäller en garanti under två år. I an-

slutning till garantitidens utgång utförs en garantibesikt-

ning, Fel som noteras vid garantibesiktningen åtgärdas av

entreprenörerna. Om fel skulle upptäckas under de för-
sta ären är det viktigt att de omgående anmäls enligt

instruktionerna under fliken "Kundservice/felanmälan",

Försäkringar som ingår i köpet

Under produ[<tionsskedet gäller en fårdigställandeförsäk-

ring utställd av en exlern försäkringsgivare, Försäkrings

AB Bostadsgaranti. Försäkringen gäller om entreprenören
skulle gå i konkurs och därmed inte kan f'årdigställa upp

förandet av husen och innebär atl försäkringsgivaren

bygger fiirdig och tar merkostnaden.

Vidare tecknas för öreningens fastighet en byggfelsför

säkring som gäller från godkänd slutbesiktning och tio år
framåt. Fönäkringen är tecknad hos GAR BO I-ÖRSÄK

RINGS AB För forsäkringen gäller en engångspremie

som ingår i köpesumman,
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Byggfelsförsäkringen ger skydd mot eventuella fel som
framträder efter garantitiden, Den "föl1er huset" och gäller
därmed gentemot ny ägare efter försäljning.

Byggfe lsförsäkri n gen omfattar:

o Fel r konstruktion, utförande eller material pä

försäkrad egendom.
o Skada på försäkrad egendom orsakad av sädana fel.
o För forsäkringen gäller en självrisk vid varje skada,

Produktbroschyrer kan laddas ner från wrivw,gar bo.se

Egna installationer

Både av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla är det
vikligt atl anslutning till vatten och avlopp görs på ett rik-

tigt sätt. Instailationer måste alltid utföras av behörig instal-

latör.

Avstängningsventilen kan vara placerad synlig på vatten-
ledningen eller i ett schakt bakom en inspektionslucka.

Om du är osäker, kontakta din fastghetsförvaltare.



Tips för att undvika fuktskador

Att vädra i ett nybyggt hus är exlra vil«igt då den fukt

som llnns måste få tillfälle att försvrnna. Vädrz där1ör

mer än normalt under de första månaderna.

Tänk också på att trä är känsligt för växlingar mellan torr
och fuktig luft. I etl rum med hög luftfuktrghet suger trä

möbler åt sig fukt och skador kan uppstå om man irrte är

forsil«ig vid placeringen av möblerna, Ställ trämöbler
glest och en bit från ytterväggarna, så att luften kan cir-ku-

lera fritt runt dem, På sä sätt undviks skador på både

möbler och vägg,

Trägolven lever med årstiderna

Även ett trägolv påverkas av luftfuktigheten. Under vin-

tern kan golvet både krympa och kupa sig på grund av

all det råder en låg relativ luftfuktighet inomhus. Under
sommar^en ökar den relativa luftfuktigheten och träet
utvidgar sig igen, Yed rätt underhåll har trägolv en myck-

et lång livslängd.
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Skötselanvisn i ngarna vi ktiga för hål I barheten

Till alla materral och produkter följer skötsel- eller bruks-

anvisnrngar. I dessa {inns information som h1älper dig att

hålla bostaden i sarnma fina skick som när du fly,ttade in.

Vid vattenskada

Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska du omgå-
ende stänga av vattnet, Avstängningsventiler finns på re-

spektive vattenledning eller gemensamt bakom en lucka i

ett schakt. Ta reda på varventilerna är placerade så att du

snabbt kan stänga av vatlnet vid läckage.

Barnsäkerhetsspärrar

Barnsäkerhetsspärrar i kök är obligatoriska i nybyggda

bostäder och krävs lör godkännande vid slutbesiklningen,

Har du inte behov av dessa, kan du enkelt montera bort
och spara dem för eventuellt framtida behov,

Balkong

All inlåstning i fasaden vid balkong är förbludet utan

styrelsens godkännande

|] Om det uppstår en vattenskada, stäng av vattnet
och gör en felanmälan,
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