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Balkong och uteplats 

 
För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på 

balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta 

upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket. 

 

Markiser 

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver 

godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans 

med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening. 

 

Din styrelse har beslutat att följa arkitektens val av markiser och 

balkong/terrassinklädnad med ett undantag. Styrelsen har tagit bort färg nr. 54 

som ett alternativ. 

Fabrikat:  Sandatex 

Färg:  Mot gata: nr. 15/14 (gräddvit) 

  Mot gård: nr. 84 (vinröd) 

Styrelsen rekommenderar att man tar kontakt med Janssons Markiser på           

tel: 0176-177 95. De har kunskap om både infästning av markiser i fasaden och 

kulörer. 

 

Inglasning av balkong 

För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande 

från bostadsrättsföreningens styrelse. 

 

Uteplats 

Om du har lägenhet på markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och 

markbeläggning på uteplatsen. Kontakta din styrelse om du har några frågor. 



Flik. 26 






	Flik 1 Radiatorer
	Flik 2 Kök ochbadrum
	Flik 3 Blandare och avstängning av vatten
	Flik 4 Elektricitet och jordfelsbrytare
	Flik 5 TV, telefon och dator
	Flik 6 Komfortvärme i badrum
	Flik 7 Brandvarnare
	Flik 8 Kodlås
	Flik 9 Ventilation
	Flik 10 Spiskåpa
	Flik 11 Spishäll och ugn
	Flik 12 Kylskåp och frys
	Flik 13 Diskmaskin
	Flik 14 Mikrovågsugn
	Flik 15 Tvättmasin och torktumlare
	Flik 16 Kakel och klinker
	Flik 17 Parkettgolv
	Flik 18 Tapeter och målade ytor
	Flik 19 Att sätta upp saker på väggen
	Flik 20 Köksinredning
	Flik 21 Dörrar och garderober
	Flik 22 Fönster och fönsterbänkar
	Flik 23 Lås, nycklar och posthantering
	Flik 24 Fasaden
	Flik 25 Balkong och uteplats
	Flik 26 Leverantörsregister




Balkong och uteplats 


 
För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på 


balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta 


upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket. 


 


Markiser 


Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver 


godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans 


med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening. 


 


Din styrelse har beslutat att följa arkitektens val av markiser och 


balkong/terrassinklädnad med ett undantag. Styrelsen har tagit bort färg nr. 54 


som ett alternativ. 


Fabrikat:  Sandatex 


Färg:  Mot gata: nr. 15/14 (gräddvit) 


  Mot gård: nr. 84 (vinröd) 


Styrelsen rekommenderar att man tar kontakt med Janssons Markiser på           


tel: 0176-177 95. De har kunskap om både infästning av markiser i fasaden och 


kulörer. 


 


Inglasning av balkong 


För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande 


från bostadsrättsföreningens styrelse. 


 


Uteplats 


Om du har lägenhet på markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och 


markbeläggning på uteplatsen. Kontakta din styrelse om du har några frågor. 





