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Fasad och balkongprojekt i Brf Vanja 
 
Med start efter sommaren kommer föreningen utföra fasad -och balkongrenovering i Brf Vanja. 
Det innebär att ställningar sätts upp runt husen och arbeten som ska utföras är följande: 
 
Fasader: 

• Fräsa fog, detta medför oljud och smuts under dagtid 
• Rostskadad armering rivs och ersätts med rostfri armering 
• Hetvattentäta fasaderna 
• Fogning av fasad 

 
Balkonger: 

• Inglasningar samt eventuell trall/klinker på golv rivs 
• Rivning av balkongräcken/fronter 
• Fräsa dålig betong på balkongerna 
• Nya balkongräcken/fronter likt befintliga monteras 
• Lagning av balkonger 
• Målning av balkonger 

 
Samtliga inglasningar kommer att rivas, balkonger inglasade från 2007 och framåt kan komma 
att kompenseras enligt styrelsens förslag nedan: 
 

• Kunna uppvisa kvitto 
• Inglasningen ska vara uppförd mellan januari 2007 och december 2017 
• Max 50% av faktisk kostnad och högst 20 000 kr 
• Ersättningen minskas med 1000 kr/år fr o m januari 2007 

 
Räkneexempel: Kvitto från 2010 på 15 000 kr, ersättningen blir då 7500 kr 
(15 000 – 7000 = 8000 kr, maxbelopp 50% av 15 000 kr = 7500 kr) 
  
Det kommer finnas möjlighet att göra tillval mot en kostnad på ny inglasning om man önskar. 
 
Med vänlig hälsning 
 
HSB Nordvästra Skåne 
 
 
Styrelsen Brf Vanja 
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Till samtliga medlemmar i HSB Brf Vanja 
Kallelse till extra föreningsstämma 
 
Du kallas härmed till bostadsrättsföreningens extra föreningsstämma enligt nedan.  
  
Dag:  Tisdagen den 11 juni 2019 Tidpunkt: Kl 18.00  
Plats:  Samlingslokal Vanjaträffen, Jönköpingsgatan 31 C  
  
Ärende  
Stämman har att ta ställning till styrelsens förslag till kompensation gällande befintliga 
inglasningar enligt bifogat förslag.  
  
Förslag till dagordning  

1. Föreningsstämmans öppnande  
2. Val av stämmoordförande  
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
4. Godkännande av röstlängd  
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman  
6. Godkännande av dagordning  
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet   
8. Val av minst två rösträknare  
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning  
10. Styrelsens förslag angående kompensation gällande befintliga inglasningar 
11. Föreningsstämmans avslutande  

  
  
Välkomna  
  
Styrelsen  
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