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ANSÖKAN MARKIS-BALKONG-STAKET-KLINKER 

Brf Glasbruket 3 
 

Undertecknad/-e bostadsrättsinnehavare i Brf Glasbruket 3 (769623-2839) ansöker 

om tillstånd för nedanstående: 

Medlemmens namn:  _________________________   Lgh nr:  ______________  

 

 Markis, med följande förutsättningar: 

• Tyget ska vara Sandatex 407/94, ett grått lite spräckligt tyg. 
• Kåpan ska vara i samma grå nyans som fönsterbågarna, RAL 9006 silvergrå. 
• Krav på vind-, skak- samt motorstyrt. 

• Ingen kappa. 
• Eget val mellan de olika modeller av upphängningsanordning som 

rekommenderas, bara tyg och färg på kåpa är samma - allt beroende på 

våning, utsatthet och ekonomi. 
• Kontakta leverantören Skånsk Fönstermiljö för mått och offert: 

Johan Bengtsson, tel. 0704-16 96 80, e-post johan.bengtsson@skanskfonstermiljo.se 

 Balkonginklädnad, med följande förutsättningar: 

• Tyg Sandatex 407/94 

• Monteras så långt möjligt innanför med balkongribborna synliga utvändigt 
• Mät noggrant mellan övre och undre ribban för att tyget ska få plats 

• Fäst noggrant och byt ut fästen vid behov så att inte tyget fladdrar 

 Balkonginglasning, med följande förutsättningar: 

• Lumon inglasning, läs mer och se bilder på www.lumon.se 
• Kontakta leverantören Prefil AB för mått och offert: 

Susanne Åhström, tel. 0790-74 45 33, e-post susanne.ahstrom@prefil.se 

 Staket, med följande förutsättningar: 

• Ritning för staketen på uteplatserna finns framtagen av Tema Arkitekter och 

är gemensam för föreningarna Brf Glasbruket 1, 2 och 3. Se dokument nedan 
”Staket_glasbrukskajen_111102”, där mått och träslag framgår. 

• Respektive bostadsrättsinnehavare anlitar själv snickare och ansvarar för att 

arbetet är fackmannamässigt utfört. 
• Staketet ska sättas inom det skötselområde som respektive bostadsrätt har 

och ej utanför detta. Respektive bostadsrättsinnehavare är också ansvarig för 
fortsatt skötsel och underhåll av staketet, det åligger således inte föreningen 

att underhålla detta. 
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 Klinkers, med följande förutsättningar: 

• Keradur/Technica 296x296x8,5 mm – Matt (Höganäs Kakel) 

• Välj mellan färgerna nedan. 

    
K60310 Grey K60305 Grey-mix K60306 Silver K60319 Anthrazit-mix 

 

Allt arbete ska utföras fackmannamässigt. 

 

Undertecknad bostadsrättsinnehavare har läst igenom och godkänner nedan 

beskrivna ansvar som därmed uppkommer gentemot föreningen. 

Bostadsrättsinnehavaren svarar för underhållet av markis/balkonginklädnad/balkonginglasning 
/staket/klinker på samma grunder som enligt stadgarna gäller för lägenhetens inre. 
  
Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att efter begäran från föreningen montera bort, och i förekommande 
fall återmontera, markis/balkonginklädnad/balkonginglasning/staket/klinker om detta behövs för att 

föreningen skall kunna utföra underhåll eller ombyggnad av huset. Bostadsrättsinnehavaren svarar för 
kostnaden för i detta sammanhang nödvändiga åtgärder. 
 
Detsamma gäller om markis/balkonginklädnad/balkonginglasning/staket/klinker måste monteras ned till 
följd av myndighetsbeslut eller annan omständighet över vilken föreningen inte råder. 
  

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för skador på föreningens egendom liksom för personskada eller 
skada på tredje man eller dennes egendom till följd av markis/balkonginklädnad/balkonginglasning 

/staket/klinker som sådan eller som orsakas i samband med montering, användning, underhåll eller 
nedmontering/återställning.  
 
Vid överlåtelse av bostadsrätten åligger det bostadsrättsinnehavaren att särskilt se till att tillträdande 
bostadsrättsinnehavare övertar skyldigheter enligt detta avtal gentemot föreningen. Om så inte sker är 

bostadsrättsinnehavaren, i samband med avflyttning, skyldig att ta bort gjorda installationer. 
 
Vid ev. borttagande oavsett orsak är bostadsrättsinnehavaren skyldig att återställa till ursprungligt 
skick. 

 

Datum Styrelsens beslut 

 _______________________________       Beviljas 

Bostadsrättsinnehavare  Avslås med motiveringen: 

 _______________________________   ____________________________  

Namnförtydligande  ____________________________   

 _______________________________  Datum 

  ____________________________   

 Styrelsen företrädd av 

  ____________________________  
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