
  Gäller lägnr:   

VIKTIGT MEDDELANDE 
 

TILLGÅNG TILL BADRUM för GARANTIÅTGÄRD 
Boklok Housing måste åtgärda ett fel i ditt badrum. Det innebär att TK Golv måste få tillgång till 

ert badrum.  

 

Entreprenören skall foga bakom den nedersta kakelraden i badrummet, eftersom det i flera 

badrum saknas kakelfix bakom de nedersta plattorna, vilket medför en risk att plattorna knäcks. 

Detta kan leda till fuktskador. Detta gäller bara de badrum som INTE bytte golvmatta. 

 

För att åtgärden skall gå smidigt för alla parter måste det vara rent runt väggarna så att den nedersta 

kakelraden blir tillgänglig. Eventuella skåp, tvättmaskin, torktumlare, duschkabiner med mera 

måste vara flyttat den dag TK Golv kommer. Det tar ca 4-8 tim att åtgärda varje lägenhet. Om det 

går fortare och firman kan få tillgång till badrummen tidigare så kan firman flytta det som inte är 

flyttat. 

 

TILLGÄNGLIGHET 

Alternativ 1 Styrelsen får låna en extra nyckel till er lägenhet. Ni lämnar den till styrelsen dagen 

innan åtgärden och hämtar den dagen efter. Nyckeln kommer att förvaras i 

föreningens dokumentskåp när den inte används. 

 

Alternativ 2 Ni själva eller någon annan är hemma och kan öppna dörren.  

 

Om inget av dessa alternativ fungerar för er, vänligen kontakta styrelsen så fort som möjligt! 
Om ni angett alt. 1 och/eller 2, men vid tidpunkten för åtgärd inte har lämnat nyckel eller är hemma 

och kan öppna, kommer ni att bli betalningsskyldiga för både restid och arbetstid då badrummet 

måste åtgärdas vid en senare tid. 

 

Kontaktperson:  Per Nyberg   070-308 9504 TK GOLV Enköping 
….......................................................KLIPP AV HÄR  ............................................................................ 

 

FULLMAKT   
För att detta ska gå så smidigt som möjligt behöver vi er fullmakt senast den 8 februari. Lämna 

denna fullmakt i föreningens brevlåda 2E.  Arbetet beräknas börja vecka 7-8 . 

 
Detta är en garantiåtgärd och därför är det viktigt att BoKlok Housing får tillgång till er lägenhet. 

Den som väljer att inte låta åtgärda sitt badrum, ansvarar själv för eventuella senare uppkomna fel. 

Styrelsen har skyldighet att meddela framtida köpare om lägenheten har kända fel eller brister!  

 

Önskemål vecka:     6          7         8         9         10        När som helst    (Sätt en ring runt önskad alt.)  

 

Alternativ      1       Jag lämnar över en extra nyckel till styrelsen     (Sätt en ring runt önskad alt.) 

 

Alternativ      2       Jag väljer att vara hemma och öppna dörren       (Sätt en ring runt önskad alt.) 

 

 

Lägenhetsnr: ….....    Datum: ….................     Telefonnr …...................................................... 

 

 

 

Underskrift: ….................................. ….Namnförtydligande:  …................................................... 

 


