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Motion till BRF Sankt Göran 3, årsstämman 2016 
- renovering i ”gamla” vindslägenheten 1151 

 
 
1. Beskrivning: Altan mot gården  
 
Bakgrund och motiv 

Vi har sedan vi köpte lägenheten under senhösten 2015 kommunicerat med föreningens styrelse 

kring olika renoveringsprojekt, däribland att vi önskar bygga altan. Vår förhoppning är att bygga en 

altan under 2016 och för detta har vi tilldelats bygglov. Givetvis behöver vi också stämmans 

godkännande för detta.  

Tidplan och önskad entreprenör 

Vi hoppas kunna genomföra detta så snart det går men vi är naturligtvis flexibla när det gäller 

tidpunkt. Arbetet väntas ta cirka åtta veckor och offererande entreprenör är WMP Balkong, samma 

entreprenör som byggt föreningens övriga balkonger. Exakt tidplan upprättas i samband med att vi 

tecknar kontrakt. Vi har valt WMP då vi vet att föreningen varit mycket nöjda med balkongprojektet 

och för att försäkra oss om att arbetet utförs i enlighet med byggnormer och övriga lag- och 

funktionskrav. 

Ungefärligt utförande 

Projektet kommer att innebära byggställning på gården samt ett tillfälle med kranbil på gatan för att 

lyfta upp dörrpartiet. Troligen kommer visst material mellanlagras på innergård men då detta rör en 

altan torde det inte vara lika skrymmande som då balkongmaterial för föreningens övriga balkonger 

fanns på gården. 

Altanbygget kommer innebära att dörrpartiet monteras i vår yttervägg. Själva plattan placeras, i 

likhet med de tre befintliga altanerna, i takplåten. (Se bilaga 1, ritning bygglov)  

Ansvar/försäkring 

För att försäkra oss om att inget krångel uppstår för oss eller föreningen när det gäller föreningens 

nylagda tak har vi tagit hjälp av en fastighetsjurist för att förstå garantiansvaret. Enkelt uttryckt 

avgränsar man ansvaret för befintligt plåttak och garanti. Detta är standardprocedur och i enlighet 

med gängse föreskrifter enligt ABT 06  – det vill säga, vår entreprenör ställer ut en ny garanti för vårt 

arbete. Detta tar inte bort tidigare entreprenörers garantiansvar för övrigt tak.  

”[…] Det är en vanlig missuppfattning att garantiansvaret upphör om beställaren låter utföra 

någon typ av ingrepp i entreprenaden under garantitiden. Så är dock inte fallet. 

Garantiansvaret i sig förändras inte genom att annat arbete utförs som innebär ingrepp i 

entreprenaden. […] Om det exempelvis skulle uppstå ett läckage i en annan del av taket än den 

som berörs av nu aktuella arbeten, så gäller Innovation Designs garanti helt oförändrad. 

Bolaget ansvarar då för att avhjälpa fel och ersätta föreningen för eventuella följdskador.” 

(citat ur bilaga 2) 

 

(bilaga 2, hela utlåtandet av fastighetsjurist Moa Elfgren) 
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Kvalitetsarbete 

I vart arbetsmoment sker löpande egenkontroller som dokumenteras i ett protokoll, detta protokoll 

bifogas inför slutbesiktning och kontrolleras av kontrollansvarig tillsatt av entreprenören. Efter 

slutkontrollen grovstädas ytor och områden som omfattats av entreprenaden. Därefter 

slutbesiktningar vi via oberoende besiktningsman. 

 
2. Beskrivning: Synliggöra vertikala bjälkar i ”mankhöjd” inne i vår 
lägenhet och samtidigt isolera mot yttervägg 
 

Vi önskar synliggöra vertikala bjälkar (enligt skiss 1) inne i lägenheten. Detta vill vi naturligtvis göra av 

estetiska skäl men en lycklig bieffekt är att vi samtidigt isolerar ytterväggar korrekt vilket kommer att 

bidra till föreningens värmeekonomi. 

Denna förbättring kommer vi, om stämman godkänner, genomföra vid vår allmänna 

ytskiktsrenovering. (Mycket är eftersatt i lägenheten som golv, el och allmänna ytskikt.) 

 

 Skiss 1 
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3. Vi föreslår stämman besluta 
 

a) att låta oss bygga altan mot gården 
b) att bifalla att vi synliggör vertikala balkar inne i vår lägenhet 

 
 

4. Bilagor 
 
Bilaga 1:  Bygglov/ritning 

Bilaga 2:  Utlåtande av fastighetsjurist Moa Elfgren 
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Datum: 23/4 2016 
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