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FRÅGA/SVAR – VOLTEN BALKONGER 

Här nedan presenteras svar på de frågor som skickats till balkonger@volten.se.  

 

Publiceringen av denna information kommer att presenteras på Brf Voltens hemsida 

(www.volten.se) och den senaste informationen biläggs till Voltens medlemstidning, 

”Voltennytt”.  

 

Informationen uppdateras med inkomna frågor ca var 14:e dag.  

Du är varmt välkommen att skicka dina eventuella frågor till ovanstående mailadress. 

 

 

1. ”Hur kommer man skära mellanväggen på dubbelbalkongerna?  

Ända intill väggen eller på annat sätt? Undrar för elinstallationer som sitter på min 

mellanvägg.” 

 

Svar: Balkongernas mellanväggar kommer att sågas ner i samma utsräckning som balkongerna, 

dvs att väggarna kommer att sågas jäms med yttre fasadliv på gård 4 och 5, och i sin HELHET 

på gårdarna 1,2 och 3.  

Mindre elinstallationer som sitter monterade på mellanväggarna (dosor och kablage) behöver 

lossas från väggarna och plastas in. Större installationer (markiser, infravärmare m m) måste 

demonteras i sin helhet.  

 

2. ”Jag har eldrivna markiser på en dubbel balkong och det så att det var ok med att 

montera tillbaks, men vi har inte fått något besked än vill vara på säker sidan att inte 

blir tvungen att köpa nya trots att jag har eldrivna som uppfyller kraven, Tacksam för 

svar” 

 

Svar: INGA befintliga markiser kommer att kunna lämnas kvar oavsett om de är elförsörjda 

eller manuella. Balco erbjuder i samband med entreprenaden en eldriven markis som är 

kompatibel med inglasningarna. Beställning av markiser hanteras gårdsvis och kommer att delas 

ut till respektive brevlåda i god tid inför beställning. OBS – Alla markiser beställs inte 

samtidigt, beställningarna hanteras gårdsvis.    

 

3. ”När kan man beställa eluttag och vad kommer det kosta?” 

 

Svar: Om man inte har godkänd el dragen till sin balkong finns installation av sådan att 

beställa. För vidare information, kontakta Mattias Stråt (El-norm), 073 962 73 73 alt. info@el-

norm.se 

 

4. ”Borttagning av befintlig markis?? pris?” 

 
Svar: Rivning av befintliga inglasningar är inberäknat i entreprenaden. Rivning/deponi av trall 

kostar 750 kr exklusive moms. 

Demontering och materialåtervinning av markis kostar 450 kr exklusive moms.  

Observera att då väl markis eller trall är borta finns ingen möjlighet att återmontera eller få 

tillbaka dessa. Kostnaden för markis eller trall kommer att debiteras föreningen för 

vidarefakturering på den ordinarie avgiftsavin.    
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5. ”Hur tom behöver balkongen vara? Och när behöver balkongen vara tömd?” 

 

Svar: Balkongen ska vara HELT tömd. Ingenting får vara kvar. Detaljerad information om när 

man behöver tömma balkongerna på respektive trappuppgång meddelas gårdsvis i så god tid 

som möjligt.  

 

 

6. Jag hoppas ni inför möjligheten att beställa blomlådor. 

Jag undrar också hur spåret ser ut som blomlådan fästs i. Kan jag använda de 

blomlådor jag har i dagens inglasning som också fästs i ett spår? 

 

Svar: Vi kan inte svara på om befintliga blomlådor passar i de nya inglasningssystemen. Balco 

kommer att kunna erbjuda blomlådor till försäljning. Dessa är tillverkade i aluminium och 

lackerade i samma färg som inglasningen. Planteringslåda ingår vid beställning. Beställning av 

blomlådor hanteras gårdsvis och kommer att delas ut till respektive brevlåda i god tid inför 

beställning. 

 

7. ”Vad kostar en godkänd elinstallation och hur gör jag för att beställa?” 

 

Svar: Föreningen har ett ramavtal med en elektriker (El-norm.se) som kan installera en godkänd 

elförsörjning till markis på balkongen för  från 1003 kr/balkong (efter ROT-avdrag).  

Även förslag/ prisexempel på enhetlig balkongbelysning. För vidare information, kontakta 

Mattias Stråt, 073 962 73 73 alt. info@el-norm.se 

 

8. ”Jag vet inte om jag har en godkänd elinstallation idag. Hur gör jag då?” 

 

Svar: Godkänd elinstallation när det gäller uttag för balkong kräver att matningen är försedd 

med jord och jordfelsbrytare. Finns ingen jordfelsbrytare är installationen inte godkänd och 

kräver åtgärd. Ang. markismatningen så dras den från befintlig gruppledning, krav jordledning, 

arbetsströmbrytare samt fast installation av markis. (Se fråga ”7.”) 

 

 

9. ”Jag har jättemycket saker på balkongen och svårt att flytta eller förvara dessa saker 

själv. Hur gör jag?” 

 

Svar: Föreningen har ett ramavtal med Vassunda Service Center AB (018-38 11 04) som till ett 

fast pris (1250 kr ink. moms) flyttar och förvarar dina saker. Magasinering kostar 150 kr 

ink.moms/månad. För bokning, kontakta Vassunda Service Center enligt ovan. 

 

10. Vad heter modellen på inglasning som ska monteras och hur öppnas fönstren?  

 

Svar: ”Balco Air Design” heter modellen och rutorna öppnas utefter ett givet mönster med 

största fokus på användbarhet och möbleringsmöjlighet. Detta är någonting som bestäms redan 

då profilerna tillverkas på fabrik och är inte valbart.  

 

11. Vad blir det för färg på den markis som erbjuds och vad är det för fabrikat?  

 

Svar: Färgen på markisen har fastslagits till Grå S4000-N. Tillverkaren är ”Somfy”.    
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12. Kommer inglasningen att sluta helt tätt? 

 

Svar: Nej. Det kommer att vara en glipa mellan rutorna på 3-6 mm. Initialt i projektet 

projekterades en lösning med ramförsedda (och därmed täta) inglasningar, men förslaget 

ogillades av Byggnadsnämnden och bygglovsansökan avslogs. Tätningslister för ändamålet 

finns annars i byggvaruhandeln om man så önskar. 

 

13. Hur kommer balkongplattan att se ut? Kan man ha en matta på balkongen?  

 

Svar: På gårdarna 1, 2 och 3 kommer plattan att bytas i sin helhet. På gårdarna 4 och 5 kommer 

plattorna att sågas och skarvas. Det kommer då att vara en fog mellan den nya plattan och den 

befintliga och ytstrukturen kommer att skilja sig något.  

Balco erbjuder en formanpassad matta (”Wave Plots”) i färgerna ”Antracit” (0900) och 

”Stengrå” (0910). 

 

14. Markisen kostar mycket pengar. Finns det möjlighet till delbetalning? 

 

Svar: Ni har två alternativ gällande finansieringen av markisen; 

  

1. Direktbetalning hela summan betalas in när ni får fakturan. 

2. Delbetalning. Kostnaden fördelas på tre gånger d v s 5000 kr per månad. Denna kostnad 

läggs på era avgiftsavier.  

 

  

 

Du som medlem är välkommen att fortsätta ställa frågor avseende balkongprojektet till 

mailadress ”balkonger@volten.se”. Observera att det inte ges några svar från adressen. Svar 

publiceras i detta samlade dokumentet med inkomna frågor som uppdateras ca var 14:e dag.  

 

Med Vänlig Hälsning 

 

HSB Stockholm, Balco AB och Styrelsen för brf Volten. 


