
26 maj 2021

BALKONGER VID Brf STRÖMSGÅRDEN

BAKGRUND

Ett informationsmöte om flera balkonger i fastigheten hölls för medlemmarna den 30 januari 2020. 
På mötet visades fotomontage, och preliminära kostnader för balkongbygget redovisades då.

På den ordinarie föreningsstämman den 13 februari 2020 beslutades sedan att ett nytt 
informationsmöte ska hållas och att frågan därefter kan lyftas för beslut, vid en extra 
föreningsstämma. Balkonggruppen fick i uppdrag att söka bygglov och undersöka 
finansieringsalternativ.

Bygglov har beviljats för balkongbygget. Det som kan bli aktuellt är byggnation av 47 nya balkonger 
fördelat på fyra fasadpartier.  Som villkor anges att samtliga 15 balkonger mot Generalsgatan ska 
uppföras enligt de handlingar som inkom och beslutades av kommunen. Balkongerna in mot gården 
kan uppföras enligt förslag. I bygglovet angavs att nya balkonger på fasad mot Strömmen inte 
kommer att tillåtas.

Intresserade medlemmar finansierar såväl själva balkongen som tillhörande installationsarbeten. 
Balkonggruppen står som beställare i och med att hela föreningen BRf Strömsgården inte är 
berörd.

INFORMATIONSMÖTEN

Tiden för eventuell byggnation bör inte springa ifrån oss i form av att kostnaderna ökar och vi 
behöver söka nytt bygglov. 

Nu är det alltså dags för mera information om balkonger inför en extra stämma.

Balkonggruppen bjuder härmed in till informationsmöten på gården

Tisdagen den 8 juni

Onsdagen den 9 juni

Torsdagen den 10 juni

Samtliga kvällar 18.00 – 20.00

RK Teknik medverkar alla dessa kvällar.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Att bygga balkonger på föreningens fasad är en fråga som behöver lyftas till en föreningsstämma. 
Styrelsen kommer därför åter att kalla till en extra föreningsstämma per post för att medlemmarna 
ska fatta beslut i frågan. 

Underlag för poströstning kommer att läggas i dörrarna och anslås i varje entré den 3 juni.

Poströsten ska lämnas i dörren till föreningens expedition senast söndagen den 13 juni 2021.

Extra föreningsstämma om balkonger äger rum torsdagen den 17 juni 2021.



Resultatet av den extra föreningsstämman delas ut till alla medlemmar senast tisdagen 
den 22 juni. 

BRA ATT VETA

1 Utställningen följer kommunens bygglov. Detta gäller fram till och med 2022.

2 Ingen ekonomisk påverkan tillåts ske på föreningen, Brf Strömsgården d.v.s. samtliga kostnader 
ersätts av boende i de lägenheter som berörs.

3 Aktuell konsult, RK Teknik, ansvarar för garantier vad gäller balkongerna samt försäkringar mot 
eventuella skador under den tid byggnationen pågår.

4 Hela arbetet omfattar 6 – 8 månader totalt.

Ställ gärna flera frågor om balkonger via mail till brfstromsgarden@gmail.com

Balkonggruppen vid Brf Strömsgården

Göran Mofors och Anders Ekblom



 

 

 

 

 

Ställ gärna flera frågor om balkonger via mail till brfstromsgarden@gmail.com 

Balkonggruppen vid Brf Strömsgården 

Göran och Anders 



 
Är det dags för nya balkonger? 

 

   

   
 
 
Vi är balkongbyggarna som ser till helheten:  
 
RK Teknik har funnits sedan 1988 och verkat för att skapa attraktiva balkonglösningar i 
befintliga boendemiljöer med ambitionen att alltid kunna erbjuda kunden en helhetslösning 
med allt från det initiala förarbetet, via stämmor, bygglov och informationsmöten till att 
slutligen utföra byggnationsarbetet med hantverkare som är specialiserade på just 
balkongbyggnation. 
Vi blir din samarbetspartner genom hela balkongprojektet från idé till färdigbyggda 
balkonger. 
RK Teknik Balkongbyggarnas balkonger finns idag redan på många ställen. Bland alla våra 
nöjda kunder finns en mängd större och mindre bostadsrättsföreningar och andra 
fastighetsägare i Sverige.  
Vi har god kundservice och helhetslösning gör att bostadsrättsföreningen tryggt kan lämna 
över ansvaret i våra händer.  
 
 
Varje fastighet är unik och har sina förutsättningar och det ska vara rätt balkong till varje 
byggnad och fasad. 
Byggnadens konstruktion och bärighet, arkitektur och estetik är faktorer som tillsammans 
bestämmer materialval och utförande. Balkongkonstruktionen och dess infästningar 
beräknas av våra ingenjörer. 
Vi har utfört entreprenader sedan 1990 talet och utvecklat en stor kompetens för att 
anpassa balkonger för varje enskild förening så att de passar in estetiskt samt håller hög 



 
kvalité. Underhållsfria balkonger i olika material och grundutförande och kan alltid anpassas 
till kundens specifika önskemål. 
Vår konstruktionsavdelning och balkongtillverkning ligger vägg i vägg i vår stora 
balkongfabrik i Gusum. Allt detta förenklar arbetet och förkortar byggtiden i varje projekt. 
 
 Våra olika balkongplattor tillverkas i vår fabrik i stål eller betong och tillsammans med olika 
typer av räcken, balkongdörrar, ytskikt i kombination med ett specifikt utförande går att 
anpassa till era önskemål i fråga om estetik, funktionalitet, kostnad eller förutsättning att få 
bygglov.  
 
 

 
 
 

BALKONGPROCESSEN  
 
Föreningen ska rösta för balkongbyggnation på en stämma med kvalificerad majoritet. I 
samband med stämman ställer vi gärna upp och håller ett informationsmöte där vi berättar 
mer om hur projektet brukar se ut samt alla de fördelar som en balkong genererar för den 
enskilde medlemmen 
 
När föreningen utsett RK Teknik Balkongbyggarna  som entreprenör kommer vi tillsammans 
ta fram en plan för att balkongprocessen ska löpa så snabbt och smidigt som möjligt. 
Det första steget är att ett uppdragsavtal ska tecknas mellan RK och BRF och när det är 
undertecknat påbörjas bygglovshandlingarna. 
Därefter hjälper våra arkitekter till att utforma bygglovsansökan utifrån fastighetens 
förutsättningar, statsbyggnadskontorets regelverk och föreningens egna önskemål 
 
Uppdragsgivaren har utsett RK-Teknik i Gusum AB till entreprenör för balkongprojektet. 
Uppdraget omfattar att ta fram Förstudie/ Bygglovshandlingar samt att se över 
möjligheterna till att bygga balkonger, ända till färdigt projekt. 
Under förutsättning att bygglov beviljas är det RK Teknik Balkongbyggarna som utför  



 
Entreprenaden på det antal balkonger/medlemmar som beställer balkonger enligt offert, 
med eventuella tillägg och förändringar utifrån bygglovs utfall. Brf förbinder sig att utföra 
balkongentreprenaden med RK – Teknik i Gusum AB som entreprenör. 
 
Vid ev avslag på bygglovsansökan/Hyresgästföreningen så upphör detta avtal att gälla men 
föreningen debiteras bygglovskostnader. 
 
I samband med bygglovsansökan ska Brf utse en certifierad kontrollansvarig och bekosta 
han. 
 
När bygglovet är beviljat går ni ut till samtliga medlemmar som ska bygga balkong och 
upprättar ett kontrakt mellan medlem och Brf. 
Att respektive medlem sätter in pengar på ett konto och brukligt är att man sätter in ca 10% 
mer på vad sin respektive balkong kostar, det här för att Brf inte ska behöva äska pengar av 
den enskilde medlemmen under entreprenadtiden. 
Eftersom det kommer skilja sig åt gällande tillvalen kommer varje medlem att få en 
specificerad sammanställning gällande tillval som beställs för varje enskild lägenhet som har 
med balkonbyggnationen att göra efter uppmätning och efter entreprenaden kommer BRF 
att betala tillbaka pengar som inte utnyttjas 
. 
Brukligt är att man upprättar ett entreprenadkontrakt på totalsumman för xx balkonger  
innan uppmätning. I det priset är då allt inkluderat allt ifrån projektering, uppmätning, 
framtagande av K-handlingar samt utförande av entreprenaden enligt offert etc. 
 
Då är kostnaderna fördelade på alla som bygger balkong och det som kommer skilja sig åt är 
de individuella valen gällande radiator 

1. Priser för tillval är de som gäller i senaste offert. 
2. Varje medlem kommer få en specificerad sammanställning gällande tillval som 

beställs för varje enskild lägenhet som har med balkonbyggnationen att göra 
(radiatorer etc) Gällande kostnader för kontrollansvarig, besiktning etc. är det ni som 
BRF som får fördela de kostnaderna och sammanställa vad varje enskild medlem ska 
betala.  
 



 
 

 

Information byggnation av Balkonger  

   
Byggnation  
När bygglov beviljats och gett klartecken till byggnation av balkonger kommer uppmätning av 
balkonger påbörjas. Mätning sker individuellt för varje lägenhet, och en prissammanställning 
innehållande kostnader och utförande för varje enskild lägenhet upprättas. 
Kostanden för varje balkong skiljer sig åt på grund av olika storlekar och förutsättningar. Det finns 
också skillnader hur radiatorer kommer att flyttas och eventuellt bytas ut i de olika lägenheterna.  
Innan arbetet kan starta så behöver RK – Teknik Balkongbyggarna tillgång till berörda arbetsområden  
och nycklar till fastigheten samt lägenheter, de kvitteras ut från föreningsrepresentant. 

Entreprenaden pågår i  ca  xxxx veckor allt beroende på hur många balkonger som ska byggas.  
Arbetsmomenten utföres ofta parallellt vilket innebär att alla lägenheter för respektive del på 
fastigheten färdigställs ungefär samtidigt. 
Under tiden kommer er innergård fungera som arbetsplats och upplag för byggnadsmaterial 

Till varje entreprenad utses en platsansvarig som organiserar projektet, han fungerar även som 
föreningens kontaktperson på arbetsplatsen.  
Våra platsansvariga, montörer, snickare, elektriker samt rörmokare är rutinerade hantverkare med 
stor erfarenhet och kompetens. 
 

I tidsplanen anges vilka veckor som respektive arbetsmoment utföres.  
Arbetet påbörjas med montering av ställning, demontering av befintliga radiatorer  
samtidigt påbörjas arbetet med håltagning för fönsterbröstning samt montering av nytt dörrparti. 

Insidan återställes med snickeri- och måleriarbeten. Infästningar och plåtanslutningar för 
balkongerna monteras ifrån utsida. Balkongerna monteras mot slutet av varje etapp. 

 

 



 

Vi älskar balkonger 

 

Vanliga frågor och svar på det som berör balkongbyggnationen. 
 
Vad händer med balkongen efter att den är byggd? 
När balkongen är färdig tillfaller den fastigheten. Anledningen är att: 

• Alla yttre delar av huset tillhör föreningen och inte bostadsrätten. 

• Ansvar, inspektioner, skötsel och framtida reparationer tillfaller föreningen, inte 

bostadsrättsinnehavaren. 

Vad händer om jag flyttar under perioden?  

Bostadsrättsinnehavaren kan åtminstone ta ut ett pris för lägenheten som täcker kostnaden för balkongen. 
Sannolikt stiger lägenhetens värde redan innan balkongen är färdig. Kontraktet mellan bostadsrättsinnehavare 
och föreningen måste föras över på den nya ägaren. 
 
Vad händer om jag ändrar mig under byggperioden? 

Om sista datum för kontraktsskrivning överskridits kan man inte ändra sig utan att bryta kontraktet. Det är inte 
heller möjligt att vilja bygga en balkong och skriva ett nytt kontrakt på grund av produktionstid mm. 
 
Vad händer vid byggfel? Vem är ansvarig? 

RK Teknik är ansvarig. 2 år efter färdigställande ombesiktigas balkongerna. RK Teknik lämnar 5 års garanti på 
balkongerna. Upptäcks däremot byggfel gäller det mycket längre än så. Föreningen utser en kontrollansvarig 
som följer arbetet och ser till att RK Teknik lever upp till sitt åtagande. 
 
Vem äger balkongen? 

Balkongen bekostas av bostadsrättsinnehavaren men balkongen hamnar i föreningens ägo. Värdestegringen på 
lägenheten tillfaller lägenhetsinnehavaren. 
 
Vem sköter balkongen och underhåller den i framtiden? 

I och med att balkongen ägs av föreningen ligger också ansvaret hos föreningen. 
 
 

Påverkas avgifterna? 



 
Styrelsen kommer att se över om och hur det påverkar avgifterna. En eventuell höjning gäller endast de som 
skaffar balkong och rör sig ca 50-70 kronor för ökade kostnader av underhåll. 
 
Hur fördelas kostnaderna mellan de boende, de som skaffar balkong och de 
som inte skaffar balkong? 

Balkongerna finansieras av dem som vill bygga. 
 
Regelverk/Stadgar 
 
Beslut  
Eftersom nya balkonger innebär en väsentlig förändring av fasaden ska beslut fattas av en föreningsstämma 
enligt 9 kap 15 § bostadsrättslagen. Om någon medlem som är berörd röstar nej till förslaget, kan det ändå gå 
igenom om det fattas med 2/3 majoritet av de röstande och dessutom lämnas till hyresnämnden för 
godkännande av stämmobeslutet.  
Föreningen måste utreda om medlemmar som berörs säger ja eller nej. Om sådana medlemmar inte närvarar 
på stämman ska de tillfrågas särskilt och lämna sitt skriftliga ja eller nej till stämmans beslut. Hyresnämndens 
beslut kan överklagas till Svea Hovrätt. Som berörd kan betraktas den medlem som t. ex. får ökad insyn eller 
minskat ljusinsläpp. En berörd medlem som röstat nej kan få rätt till ersättning för en sådan försämring som 
innebär ett minskat marknadsvärde.  
 
Ansvar  
Föreningen är som fastighetsägare alltid rättsligt ansvarig. Det lämpligaste är att föreningen står som 
byggherre. Det är ju föreningen som fastighetsägare som upplåter de för föreningen gemensamma fasaderna 
och ska svara för montering av balkonger.  
 
Avtal mellan förening och bostadsrättshavare  
Avtal ska upprättas mellan föreningen och bostadsrättshavare som vill bygga balkong. Avtalet reglerar 
ekonomiska och rättsliga frågor mellan balkongbyggarna och föreningen. Självfallet betalar varje 
bostadsrättshavare själv för byggnationen. 
 
Stadgar  
Föreningen ansvarar för det framtida underhållet av balkongerna. Det kan inte läggas på bostadsrättshavaren 
eftersom det handlar om ett yttre underhåll. Kostnaden för underhållet kan däremot lösas på så sätt att 
stadgarna ändras. Ett tillägg skrivs in i bestämmelsen som reglerar grunderna för avgiftsuttaget så att 
balkonginnehavare betalar en förhöjd årsavgift. Denna ska täcka föreningens kostnader för det kommande 
balkongunderhåll. 
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