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Stockholm 24 maj 2022 

Renovering av balkonger och terrasser 

Som tidigare har informerats om ska de ursprungliga balkongerna samt 

terrasserna renoveras. Detta kommer att ske i två etapper. Renoveringen 

startar nästa vecka så här kommer lite mer information om projektet.  

Tidplan 

Arbetet måste utföras innan vintern och styrelsens ansträngning har varit att det ska 

medföra så lite besvär som möjligt för alla medlemmar, samt att innergården ska gå att 

använda. Som en första del i renoveringen kommer balkongerna på hörnet vid 

Roslagsgatan 57 samt en terrass ovanför innergården att renoveras (se grön markering 

på skissen). I steg två utförs renovering av trapphusbalkonger, ursprungliga franska 

balkonger, resterande ursprungliga balkonger samt terrasser (röd markering).  

Utförande 

I början av nästa vecka kommer första etappens balkonger och terrass att tömmas samt 

byggställningar att sättas upp. Arbetet kommer att utföras mellan 7-17 på vardagar och 

etapp 1 beräknas vara klar till slutet av juni. Därefter tar arbetet en kortare paus och 

återupptas senare i juli, alternativt i augusti. Detta för att det ska vara klart senast 

oktober. Arbetet ska självklart utföras med så minimal störning som möjligt för alla oss 

medlemmar.  

Vad gäller för medlemmar med balkonger/terrasser? 

Inför att din balkong/terrass ska renoveras behöver din balkong/terrass tömmas helt 

på möbler, krukor etc. Taket på cykelförrådet får användas om du vill förvara exempel-

vis krukor/växter där. Förvarning sker dock på egen risk. Eventuell trätrall ska också 

tas bort. Under den tid din balkong/terrass renoveras kommer den vara plomberad. 

Styrelsen meddelar i tid innan detta ska ske.  

Vår förhoppning är att projektet ska ske så smidigt som möjligt. Avsikten är att inte 

parkeringarna ska påverkas och att alla medlemmar ändå ska kunna njuta av vår fina 

innergård, sina balkonger och terrasser så mycket som möjligt under en fin sommar!  

 

Vänliga hälsningar styrelsen 
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Etapp 1 

Etapp 2 

OBS! Detta är endast  
en grov skiss.  


