Balkonginglasning
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad har beviljat bygglov för balkonginglasning i BRF Hagtornsgården
enligt följande egenskaper och förutsättningar:
•

Ramlöst inglasningssystem där ramar ej är synliga för att få en så lätt och transparent lösning som
möjligt.

•

Inglasningssystem kan anslutas mot ovanpåliggande balkong alternativt skärmtak.

•

Avskiljning från intill- och ovanliggande balkonger ska utföras i brandteknisk klass E30.

•

Inglasning ska inte försvåra utrymning.

•

Standardfärg RAL 9006 ljusgrå

För arbeten behöver en kontrollplan som ingår i bygglovshandlingarna följas. Kontrollplanen kommer att
läggas ut på www.hagtornsgarden.info när leverantören är bestämd.
Det kan vara mer intressant för en leverantör att lämna offert till en grupp i stället än till enskilda
beställare, vilket kan leda till lägre priser för balkongsinglasning. Vi behöver veta hur många skulle vara
intresserade av att glasa in sin balkong under hösten 2015.

Anmäl Ditt intresse via mejl till styrelsen@hagtornsgarden.info senast 2015-09-19.
Anmälan innebär inte någon skyldighet, däremot är det önskvärt att Ditt intresse är verkligt. Därför är det
viktigt att Du informerar Dig om ungefärliga marknadspriser för inglasning. Gott om information finns på
nätet! I andra föreningar har vi sett priser som varierar 7 500 - 10 000 kr per löpande meter och möjligheter
till delbetalning. OBS!!! Ta dessa siffror enbart som en referens, INTE som fakta. ROT-avdrag gäller INTE för
inglasning.
Ange i Din anmälan:
-

Namn och efternamn

-

Telefonnummer

-

Port

-

Lägenhetsnummer

-

Antal löpande meter (inte kvm) balkong som ska glasas in

Offerter kommer Styrelsen att hämta efter anmälningstiden. För dessa gäller:
-

Medlem/hyresgäst står för kostnaden

-

Alternativa design att välja emellan (preliminärt 3 alternativ)

-

Pris för extra produkter (t.ex. solgardiner) tillkommer separat. Valfritt.

-

Pris varierar per balkongtyp och per design

-

Möjligheter för delbetalning

-

Den valda offerten kommer att ha en fast giltighetstid

-

Montering av balkonginglasningen görs inom ett förbestämt tidsspann.

När offerterna är inhämtade kommer Styrelsen att bestämma leverantör. Därefter följer en ny tid för att
anmäla sig till en beställningslista enligt den valda offerten. Denna anmälan kommer att medföra
betalningsskyldighet.
Styrelsen ansvarar för utskick av beställningslistan till den valda leverantören. Medlem/hyresgäst ansvarar
därefter för samordning med leverantören i fråga om tid och ekonomi.

/Rafael Mancera
rafael@hagtornsgarden.info
BRF Hagtornsgården

