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Förslag till ombyggnad och inglasning av balkonger. 
 
Bakgrund. 
Under 2018 gjordes en besiktning av nuvarande balkonger där det visade sig att det 
finns skador på så gott som samtliga balkonger som bör åtgärdasde närmaste åren. 
Fanns då två möjligheter att reparera eller bygga helt nya större inglasade. 
Efter en enkät som visade att huvuddelen av medlemmarna vill ha ny balkong så har 
styrelsen tagit fram ett förslag, utifrån RK tekniks anbud, enligt nedan. 
 
Förslag.  
Styrelsen föreslår nya och inglasade balkonger. 

- Bredd som nu. 
- Djup invändigt c:a 2 meter. 
- Väggar liknande nuvarande, färg vit. 
- Balkongplatta som nuvarande i betong. 
- Inglasning med skjutbara luckor och vikbara (underlättar fönsterputs) med 

smalram, färg mörkt grå. 
- Sidofönster är öppningsbara med smalram, färg mörkt grå. 
- Solgardiner. 
- Balkongfront av opalglas, färg grå. 
- Golvmatta. 
- Vädringshängare, monteras motsatt sidovägg balkongdörren. 
- Jordat dubbelt vägguttag, monteras motsatt sidovägg balkongdörren.  
- Takbelysning LED, dimbar. 
- Vägguttaget och takbelysning styrs med brytare/dimmer insidan vägg. EL från 

resp. lgh. befintliga vägguttag vid sidan av balkongfönstret. 
 
Ekonomi. 
Beräknad kostnad c:a 32 miljoner. 
Månadsavgiften höjdes 2020 med 3,5 % och 2021 med 4,5 % (varav 2,5% för 
balkonger) för att möta ökade kostnaderna. 
Med utgångspunkt från nuvarande ränteläge och underhållsplan bedöms möjligen en 
mindre höjning i slutet av kommande femårsperiod, med anledning av balkongerna, 
behöva ske. 
 
Övrigt. 
Beräknad byggstart under hösten 2021. 
Bild på nya balkonger finns på hemsidan och anslagstavlan. 

 
Förslag till beslut. 

      Stämman beslutar enlig styrelsens förslag ovan att bygga nya inglasade balkonger. 
      Att medlemmar som ej deltar på stämman i efterhand genom samtycke kan bifalla 
      styrelsens förslag om inglasning och ombyggnad av balkongerna. 
      Att beslutet gäller under förutsättning av beviljat bygglov samt hyresnämndens 
      godkännande av stämmobeslutet. 
      Att styrelsen kan göra anpassningar för att nå ett godkänt bygglov. 
 


