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Kontroll

Statuskontroll en trygghet för alla
Att själv bygga om sin bostad har blivit allt
mer populärt. Inspiration finns det gott om
i form av fixa-hemma-program på tv och en
uppsjö av inredningsmagasin. Självklart är
detta engagemang för sitt boende något
positivt. Det händer dock att den som gör
arbetet inte har de fackkunskaper som behövs.
Kanske har bostadsrättsföreningens styrelse eller fastighetsbolagets förvaltare ingen
riktigt kontroll över vilken kvalitet en bostad
har.
Med en statuskontroll kan man hitta risker.
Det är alltid bättre att förebygga en brist än
att behöva sanera efter den. Dessutom sker
en naturlig förslitning av bostäder.
Sänkt skadefrekvens höjer också värdet på
husen och kan i bästa fall även sänka försäkringspremien.
Anpassat innehåll
Med en statuskontroll går vi systematiskt
igenom alla bostäder och lokaler i husen.
Framför allt handlar det om att leta efter
fukt, kontrollera el- , vvs- och ventilationsinstallationer.

Självklart är det föreningens styrelse eller bostadsföretagets förvaltning som bestämmer innehållet i statuskontrollen i
samråd med oss.
Vad behöver underhållas?
Vinsten är att man som fastighetsägare eller styrelse både får en handgriplig kontroll
av funktionerna i bostäder och lokaler, men
också en idé om vad som kanske bör prioriteras i framtida underhåll.
Dessutom får man en allmän kontroll över
om bostäderna är välskötta och väl underhållna.
Av- och inflyttningsbesiktning
Liknande kontroller gör vi även vid av- och
inflyttning. Här får man ett protokoll från
en oberoende granskare som visar aktuell
status på berörd lägenhet samt vilka eventuella åtgärder som behöver göras.
Genom dessa kontroller når man en del
bostäder. Men ska man få en helhetsbild
av lägenhetsbeståndet krävs regelbundna
statuskontroller.
Ring så berättar vi mer.

En statuskontroll kan bland annat innehålla:
kontroll av installation och anslutningar av tvättmaskin
kontroll av radiatorer
fuktmätning i kök, på toalett och i badrum
kontroll av avloppsbrunn i bad
kontroll av installation och anslutningar av diskmaskin samt skvallermatta
funktionskontroll av kökskåpa, till- och frånluftsdon
kontroll av eluttag och jordning
röranslutningar till vatten och avlopp i kök och badrum
kontroll av fönsterstatus och funktionskontroll
syn av balkongräcken och kontroll av brandvarnare
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Värmefotografering täpper till hål i budgeten
Det är egentligen otroligt hur mycket värme
som läcker ut ur våra hus, både från tak men
också från otäta fönster och dörrar.
Energi är dyrt. En värmefotografering visar
direkt var det läcker energi.
Värmefotografering kan även användas för
att leta efter läckor eller ohyra i väggar.

Dessutom kan man ha nytta av värmefotografering inför en renovering. Kameran
visar var exempelvis rör och golvvärme är
placerade.
Sluta elda för kråkorna!
Kontakta oss så berättar vi mer och visar
vilka möjligheter tekniken har.

När ni behöver hjälp av teknisk byggkonsult
Jag heter Jan-Inge Perleryd.
Jag har arbetat inom bygg och förvaltning
under hela mitt yrkesverksamma liv och har
skaffat mig ett gediget branschkunnande
och mycket erfarenhet som jag gärna delar
med mig av.
Är det dags att upphandla arbete för hus
eller mark?
Jag hjälper till att formulera ett anbudsunderlag, gör en utvärdering och lämnar en
sammanställning för ert beslut.
Är det dags att bygga om eller renovera?
Värmekameran kan vara till hjälp att hitta
bristfällig isolering, kontroll efter till exempel ett fönsterbyte, kontrollera dolda installationer, temperaturmätning i lägenhet/hus
med mera.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi
kan underlätta i din verksamhet.
Med vår utrustning för värmemätning kan man se dolda installationer bakom väggens ytskikt, inne i tak och golv, och säkerställa
var det bland annat finns olika rördragningar.

Kontrollansvarig enligt Plan och bygglagen
Kontrollansvarig är ett nytt begrepp som ersatt
kvalitetsansvarig. Huvudregeln är att det ska
finnas kontrollansvarig vid arbeten som kräver
bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.
Byggnadsnämnden avgör om det krävs kontrollansvarig.
Jag är certifierad och uppfyller de krav som ställs
när det gäller den kunskap och erfarenhet som
behövs för uppgiften.
Ring så berättar jag mer om vad som gäller.

JIP Konsult
Jan-Inge Perleryd
Norra Grängesbergsgatan 5,
SE-214 44 Malmö

Telefon: 0709-529 510
Telefax: 040-193 200

E-post: jan-inge@jip-konsult.se
Hemsida: www.jip-konsult.se

