
 

 

 




 

 



 Måttsatta plan- och fasadritningar på befintlig byggnad i skala 
     1:100. Vid ansökan om hiss, alla plan som berörs. 

 

Äganderätt 

 Byggnadslovsritningar i skala 1:100   
 Köpebrev för fastigheten eller hyresavtal för hyrd fastighet  Tomträtt 
 Protokollsutdrag från styrelsens konstituerande sammanträde   
 Lagfartsbevis  Hyresrätt 
 Beviljat byggnadslov eller pågående ansökan om byggnadslov     
 Offert/prisuppgift  Bostadsrätt 
 Övrigt :alternativ   

 

Vers 210504  
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Köp av fastighet Totalentreprenad 

Nybyggnad Generalentreprenad 

Tillbyggnad Delad entreprenad 

Ombyggnad Löpande Räkningsentreprenad 

Övrigt: I egen regi med inlejd arbetskraft 

 Av medlemmarna själva 

 Övrigt: 
 

(Fylls inte i för ny- eller tillbyggnad)  

Indragning av ny serviceledning för elkraft Rivningsarbeten* 

Omläggning av yttertak Nya väggar, dörrar etc* 

Renovering av putsad fasad Nya golv (ej ytskikt) 

Målning av träfasad och fönster utvändigt Ombyggnad av estrad, talarstol etc 

Nya fönster, ytterdörrar etc. Nya sittbänkar/sittmattor i gudstjänstlokal 

Omdisponering av lokalerna Ny armatur i tak och på väggar 
Utökning av lokalutrymmena med nya 

utrymmen 




Nya toalettutrymmen (minst en anpassad för 
personer med funktionsnedsättning) 

Övrigt: Målning av berörda delar 
Övrigt: Övrigt: 
 Övrigt: Övrigt: 
 

 


*Dessa arbeten ska vara inritade i 
byggnadslovsritningen. 

 

 

 

  

 

 



 

  

 

Kostnader  

  Kostnadsfördelning Total kostnad 

 
Kostnadsslag Församlingslokaler Exklusive moms  

 

1 Projektering*    

2 Byggledning   

3 Byggnadsarbete   

4 Målningsarbete   

5 Plåtslageriarbete   

6 Rörledningsinstallationer**   

7 Ventilationsinstallationer**   

8 Elinstallationer (ej armaturer)**   

9 Hissinstallationer   

10 Hörselanläggning   

11 Synhjälpmedel   

12 Sittbänkar/sittmattor i gudstjänstlokal   

13 Övriga arbeten   

14 Summa 1   

15 Moms   

16 Summa 2 (inkl moms)   

17 Kostnader för byggnadskreditiv   

18 Köpeskilling vid nyförvärv av fastighet   

19 Summa 3 (16-18)   

20 Medlemmars eget arbete   

21 TOTALA KOSTNADER   

*Såsom: bygglov, bygganmälan, kontrollansvarig, slutbesiktning, försäkringskostnader under byggtiden 
** Vänligen specificera på separat papper vad som ingår i arbetet. 
 

  Finansiering Summa 
22 Eget kapital, tillgängligt      

23 Eget kapital, fastighetsförsäljning      

24 Eget kapital, löftestecknat      

25 Bidrag från:             

26 Bidrag från:             

27 Banklån      

28 Övriga lån      

29 Medlemmars eget arbete      

30 Kapitalunderskott      

31 Totalt (summan ska överensstämma med rad 21)      
 

Bidrag 

Bidrag har erhållits tidigare  Bidrag har samtidigt sökts från   

för detta objekt från SST   Boverket Allmänna arvsfonden 

 Ja  Nej  Eget alternativ Eget alternativ 

 När?                                                  Eget alternativ  Eget alternativ 

 Summa:         Eget alternativ  Eget alternativ 

 

 

 


