INFO OM BALKONGINGLASNINGARNA
BRF STAPELBÄDDEN 7
I början av sommaren hölls två informationsmöten om balkonginglasningarna med
representanter från två företag, Balkongrutan och Lumon. Inglasningarna samordnas inom Brf
Stapelbädden 7 och i viss mån mellan våra grannföreningar.
Styrelsen för Brf Stapelbädden 7 förordar Balkongrutan men godtar även andra leverantörer
under förutsättning att leverantören erbjuder ett likvärdigt profillöst inglasningssystem. Vid
ett annat leverantörsval får även den enskilde medlemmen ordna sin bygganmälan själv.
För att ha både ”hängslen och livrem” bör den som är intresserad av att glasa in sin balkong få
inskrivet i ordern att beställningen bara gäller under förutsättning att projektet kan
genomföras. Balkongrutan erbjuder ett sådant förbehåll i sitt avtal men det går säkert att ordna
även med övriga leverantörer.
Vi har ett bygglov som gäller till och med den 30 maj 2010. Bygganmälan krävs något
som Balkongrutan kan ordna gratis om beställningen görs före den 15 augusti.
Åtgärden skall även anmälas till styrelsen.
Balkongrutan har gett oss ett pris på 37 200 kronor för 6 mm glas i den vanligaste typen av
balkonger (0,6+4,1+2,2+0,6 meter med elva glas) som har ett tak i form av ovanliggande
balkong. Den som vill klä insidan av balkongen med en vit skiva innanför den befintliga
plåtklädnaden och som även täcker mellanrummet mellan räcke och balkongplatta kan få
detta som tillval till en kostnad av 6 950 kr.
För de stora balkonger som ligger högst upp i husen och som bara har tak till viss del krävs
det en förlängning av taket och stolpar i hörnen. Kostnaden för detta är 9 975 kr. Övriga
balkonger är inte prisgivna. Glas kan även fås i 8 mm till en något högre kostnad.
Lumon har givit ett anbud på 44 000 kr (48 000 kr för 8 mm glas) för den vanligaste typen av
balkonger. Deras tillval för innerskiva är dock lägre och hamnar på 3 100 kr. Något pris har
inte angivits för övriga balkongtyper.

Av vikt kan också vara att påpeka att den enskilda medlemmen inte bara ansvarar för alla
kostnader i samband med uppsättandet av inglasningssystemet utan också ansvarar för
allt underhåll av inglasningssystemet samt eventuella skador som kan uppstå på
omgivningen med anledning av inglasningen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

