
INFORMATION FRÅN MARSKALKEN NR 1 – Solna 12 oktober 2020 

OBS! Viktigt angående balkongprojektets slutförande! 

Nu är det äntligen dags att slutföra balkongprojektet, som varit pausat sedan i mars på grund av 
corona-pandemin. Totalt är det 81 av föreningens 89 lägenheter som berörs av projektet.  
 
Den sista delen av projektet består i huvudsak av två delar:  
1. Samtliga berörda lägenheter ska få en fog fixad mot balkongtaket.  
2. Vissa lägenheter ska få eluttag installerade eller återmonterade.  
 
Med start på måndag den 19:e oktober kommer en handfull lägenheter per dag att få ovanstående 
åtgärdat. Först ut är de lägenheter som förutom fogen även kräver insats från elektriker, därefter 
kommer övriga lägenheter att gås igenom.  
 
OBS1! För att kunna genomföra ovanstående krävs fysiska besök i respektive lägenhet. Därför 
behöver vi nu snabbt svar – från samtliga boende i dessa 81 lägenheter som fått sina balkonger 
sanerade - vilka dagar varje lägenhet kan ta emot besök från hantverkare.  
 
Vi behöver nu veta följande  
(antingen via mejl till carris517@gmail.com eller via telefon till Carina 070-550 58 72):  
 
a) Ditt lägenhetsnummer (ex vis 3463 eller 32B53), efternamn på dörren samt telefonnummer eller 
e-post där vi kan nå dig.  
b) Om du har eluttag som ska återmonteras eller installeras på din balkong.  
c) Vilka vardagar de kommande veckorna, med start måndag 19 oktober, då du kan ta emot besök 
från hantverkare. Ange gärna flera alternativ (Du kommer att få bekräftelse på vilken dag det blir!) 
d) Om du behöver kunna lämna in nyckel (dvs, du har inte möjlighet att vara hemma i samband med 
besöket) 
 
OBS2! För dig som INTE har el som ska installeras eller monteras, får du utöver ovanstående också 
gärna ange om du kan ta emot besök från entreprenörens hantverkare med kort varsel ifall det skulle 
uppstå en lucka någon av dagarna innan det är din tur.  
 
Följande förutsättningar gäller:  
- det går inte att boka en särskild tid eller del av dag. Bokad dag för besöket innebär att besöket kan 
ske när som helst under dagen.  
- kan du inte vara hemma när besöket ska äga rum kommer det att gå att lämna nyckel på morgonen 
samma dag. 
- har du tidigare haft elektriska installationer på balkongen, och där dessa INTE varit utförda på ett 
fackmannamässigt sätt, så ingår det INTE att få dessa återmonterade utan kostnad. Dessa KAN i mån 
av tid monteras av elektrikern, men då på din egen bekostnad.   
 
OBS3! Har du i den enkät som delades ut i våras framfört synpunkter om brister i utförandet, så 
kommer dessa brister att (om det är möjligt) åtgärdas i samband med detta besök. Detta förutsätter 
att det som framförts kan anses vara giltiga brister, som orsakats av projektets entreprenör.   
 
Frågor om detta kan besvaras av föreningens ordförande Jimmy på telefon 0702601771 alternativt 
blomqvistlarsson@gmail.com.  
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