
Information kring att bygga egen balkong. 
 
 
 

- Den 9/4 är det informationsmöte, på gården, för samtliga i föreningen. 
Vid det mötet kommer vi informera om var vi befinner oss i processen 
och vad vi har framför oss samt att entreprenören, Fästeb, kan svara på 
frågor om de tillval som finns. Lista på tillval samt prislista bifogas. 

- Den 16/4 kommer Fästeb att besöka samtliga som önskar en 
balkong/franskt fönster (franskt fönster gäller lägenheterna i gårdsplan 
med fönster mot gården). Vid det besöket kommer Fästeb att mäta 
utrymmet för balkong/franskt fönster samt ta upp beställning av tillval. 
ÄR MAN INTE HEMMA DEN 16/4 OCH KAN TA EMOT FÄSTEB ÄR DET 
VIKTIGT ATT MAN LÄMNAR SIN DÖRRNYCKEL I TUBEN I DÖRREN ELLER 
TILL EN GRANNE! 

- Därefter kommer Fästeb att meddela föreningen vad respektive 
balkong/franskt fönster kommer att kosta (inkl de valda tillvalen ni ev 
gjort). Varje lägenhetsinnehavare får alltså ett fast pris. Ni får sedan ett 
inbetalningskort motsvarande kostnaden för er balkong/franskt fönster 
att betala till föreningen (detta för att inte föreningen/övriga 
medlemmar ska ta någon risk för kostnad de inte ansvarar för). 
Föreningen kommer sedan/löpande att betala till entreprenören. 

- När berörda lägenhetsinnehavare bestämt sig för balkong/franskt 
fönster och betalt sin del görs materialbeställning av entreprenören. 

- Parallellt söks också starttillstånd hos kommunen (behövs för att få 
starta byggnationen). 

- När materialet och starttillståndet är på plats kan bygget starta. Det 
kommer att gå till så att entreprenören bygger ett ställningstorn som är 
ca 3 meter brett från gården till våning 4 (om våning 4 önskar balkong). 
När en rad är klar flyttas ställningstornet till nästa rad för att bygga 
balkonger där. Hela gården kommer alltså inte täckas av en 
byggnadsställning. 

 
Vi ser framför oss att balkongerna/franska fönster är på plats efter 
sommaren. 
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