
INFORMATION OM MÖJLIGHET ATT BYGGA EGNA BALKONGER MOT GÅRDEN 

 

Som vi har informerat om hade vi en extra föreningsstämma i mitten av december då styrelsen presenterade sitt förslag till 

bygge av egna balkonger mot gården. Detta förslag antogs enhälligt av de närvarande. 

  

Förslaget, bygglovet, kallelsen, protokollet och övrig information finns på hemsidan www.treportaler.se/balkonger mot 

gården. 

  

I förslaget sökte styrelsen bygglov i enlighet med vad den entreprenör och den arkitekt vi anlitat ansåg vara möjligt enligt 

direktivet "maximalt antal balkonger". Detta bygglov ger möjlighet för boende med fönster mot gården på Östgötagatan 

och på Rutger Fuchsgatan att bygga hela balkonger. För de boende med fönster mot gården på Ringvägen och för alla 

boende på bottenvåningen ges möjlighet att bygga s.k. franskt fönster. 

  

Boende på Ringvägen med fönster mot gården vill dock pröva möjligheten att bygga en mindre balkong istället för franskt 

fönster och har lämnat in en motion till styrelsen för att vid en extra stämma presentera sitt förslag.  

  

Det är alltid möjligt för föreningens medlemmar att motionera om frågor man vill lyfta för beslut vid en årsstämma, eller 

som i det här fallet, att kalla till en extra stämma om 10% eller fler av föreningens medlemmar önskar detta; allt i enlighet 

med föreningens stadgar. 

 

Datum och kallelse till en extra stämma kommer så snart styrelsen och de boende på Ringvägen enats om detta. 

Som ni förstår är det otroligt viktigt för var och en att göra sin röst hörd på stämman (antingen genom att delta eller lämna 

en fullmakt). Läs det underlag som bifogas den kallelse som lämnas ut senast två veckor innan stämman.  

  

I praktiken betyder det att balkongprojektet har tappat lite tempo. Projektet med övriga balkonger/franska fönster kommer 

att fortsätta enligt stämmans beslut i december. 

 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med information eftersom det är vår formella kommunikationskanal för våra 

medlemmar. 

  

Har Du några som helst frågor kring balkongerna, prata med Stefan Renold, Micke Englund, Joachim Ösgård eller Petter 

Alberts. Du kan också alltid kontakta styrelsen. 

  

2018-03-15 

/Styrelsen 

styrelsen@treportaler.se 
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