
Finnboda Terrass 

 

  
LINDA ENGSHAGEN OCH MICHAEL ERIKSSON.    
MAJ 2019. 1 

 

Info och tips om våra 
inglasade balkonger 
 
Det finns några saker som kan vara bra att känna till när det gäller våra inglasade balkonger, för att 

underlätta för oss boende och för att undvika skador och onödigt slitage. 

Rengör  
 
1. Dammsug och rengör hjulspåren 

Gör rent hjulspåren nertill vid fönstren. Dammsug så att damm, löv och smuts försvinner.  

2. Silikonsprej 
Spreja med silikonsprej i hjulspåren nertill vid fönstren och på hjulen. (Viktigt att det är rent 

först.)  

3. Spreja med silikonsprej i hålet på delen som öppnar fönstren (se bild) och rör den lite upp och 

ner 

 

Vårt läge gör att både salt från vattnet, damm från byggen och avgaser från båtarna lätt täpper till i 

hjulspår och andra delar. Det är därför viktigt att ta för vana att rengöra med jämna mellanrum för 

att undvika skador som kan uppstå när damm och smuts mm. ligger i vägen och täpper till. 

SPREJA MED SILIKONSPREJ I HJULSPÅREN OCH I HÅLET PÅ ÖPPNINGSDELEN. 
 



Finnboda Terrass 

 

  
LINDA ENGSHAGEN OCH MICHAEL ERIKSSON.    
MAJ 2019. 2 

 

När du öppnar 
 
1. När du öppnar ett balkongfönster/dörr, trampa bara på den yttre delen. Om du trampar på hela 

riskerar du att ta sönder den.  

2. När du öppnar är det viktigt att delarna upptill i spåren, de kallas ”svampar”, ligger dikt an 

varandra. Det är inget vi ser men tänk på att trycka till när du öppnar fönstren så att de ligger 

mot varandra.  

3. När du öppnar - ta tag i glaset och hjälp till att skjuta upp, så att du inte bara drar i knoppen.  

4. Pinnen får endast dras nedåt, inte åt sidan.  

5. Om du öppnar, låt aldrig ett glas stå i öppningsläget så att det kan blåsa upp.  

Låt det alltid vara ett mellanrum mellan öppningsläget och glaset.   

6. När du öppnar, lås alltid fast glasen med bandet.  
 

DE SK. ”SVAMPARNA” HÖGST UPP PÅ GLASDÖRRARNA MÅSTE LIGGA DIKT 
AN VARANDRA. OM DE INTE GÖR DET KAN DEN LILLA PIGGEN PÅ BILDEN 
TILL VÄNSTER GÅ AV.  
 
HJÄLP TILL MED HANDEN NÄR DU ÖPPNAR FÖNSTREN. 

 

Glasputsning 
• Betongen ovanför våra balkonger gör tyvärr att det bildas kalkfläckar på fönstren. För att få bort 

dessa fläckar använd ättiksprit 12%.  

Om det inte fungerar så anmäl detta på garantibesiktningen.  
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Om något går sönder 
• Felanmäl som vanligt till HSB Kund- och Medlemsservice. Om det är någon del som behöva 

bytas kan fastighetsskötaren göra detta, men det förmedlas via HSB.  

• Det är lägenhetsinnehavaren som står för arbetskostnaden.  

Instruktioner 
På HSB:s webb för Finnboda Terrass finns instruktioner för att hantera våra inglasade balkonger: 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/FinnbodaTerrass/boendeinformation/skotelsanvisningar/balkong/  

Tips: vinterlister 
Vill du kunna njuta av balkongen året runt kan du skaffa vinterlister. Se t ex:  

https://www.leifarvidsson.se/tatningslist/vinterlist  
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