
 Oktober 2009

Vill du ha balkong (om det går att ordna)?
Genom denna icke-bindande intresseförfrågan vill vi i styrelsen för Brf Adjutanten ta reda på hur 
stort intresse det finns för att bygga balkonger i vår fastighet. Observera att detta endast är en 
intresseundersökning – Dina/Era svar är inte bindande på något sätt utan är endast till för att 
styrelsen ska få en uppfattning om det finns ett intresse bland föreningens medlemmar att 
balkongbygge utreds.

Om det skulle bli aktuellt är det de lägenhetsinnehavare som vill ha en balkong som bekostar sina 
respektive balkonger. Det går inte lämna några garantier för hur mycket en lägenhet ökar i värde då 
denna förses med en balkong. De flesta är dock överens om att en investering i en balkong nästan 
alltid lönar sig. Våningsplan och väderstreck är exempel på faktorer som inverkar men generellt sett 
kan man räkna med att en lägenhets värde höjs med balkongens dubbla värde (dvs. om balkongen 
kostar 80 000 kr så höjs värdet på lägenheten med 160 000 kr). Det kan också nämnas att även om 
Du inte önskar bygga balkong så kan bygglov meddelas för Din lägenhet, vilket innebär att Du kan 
sälja lägenheten med bygglov, vilket förmodligen gör att lägenheten ökar i värde.

 JA, jag är intresserad av att bygga balkong eller fransk balkong om det går.

 NEJ, jag är inte intresserad av att bygga vare sig vanlig eller fransk balkong.

 Förmodligen FÅR INTE min lägenhet förses med balkong (jag har bara fönster mot 
gatan, för nära marken eller motsvarande).

 Jag VET EJ just nu. 

Jag vill samtidigt passa på att föra fram följande idé, kommentar eller fråga angående eventuellt 
balkongbygge:

Vi vore tacksamma om Du har möjlighet att lämna Ditt svar senast den 19 oktober 2009, så att 
intresseförfrågningarna kan sammanställas i tid till nästa styrelsemöte.

Du kan lämna Ditt svar genom att:

1. Lämna denna lapp i Fredrik Livendahls brevlåda, lgh 108 (vån 3), 31A.

2. Skicka ett mejl med Ditt lägenhetsnummer och svar till fli@msa.se.

3. Skicka ett SMS med Ditt lägenhetsnummer och svar till 0709 – 777 957.

Styrelsen för 
Brf Adjutanten i Slottsstaden


