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Information om utbyte av altandörrar  

Hus 25, 26, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 65 och 66 är planerade i 

tredje och sista etappen. 

 
Hej! 
  
Detta meddelande går ut till hela föreningen. Vi har beställt arbetet och sannolikt kommer utbytet 
att ske i slutet av 2020 eller i början av 2021. Efter stämmobeslutet är den nya altandörren i helglasat 
utförande med aluminiumutsida och spröjs. Vi förutsätter att vi kan använda oss av huvudnyckel för 
att få tillträde till era lägenheter. 

Erbjudande till alla att byta ut befintlig balkongdörr till samma pris som offererats till för-

ening. 

 
I samband med utbytet har ni i tidigare etapper haft möjlighet att få utbytt balkongdörr på egen be-
kostnad och till samma pris med reservation om det skiljer i storlek på dörrarna. Nu är det den sista 
etappen och alla i etappen får erbjudandet men även de i tidigare etapper som inte passat på har nu 
en ytterligare chans. Priset är ca 15 250 kr med moms. Ni som kan utnyttja ROT-avdrag sänker priset 
med ca 1 200 kr. Ni måste beställa genom att svara innan 21 september. Jag tar endast upp beställ-
ningar nu genom svar på detta utskick! Har ni tidigare pratat med någon i styrelsen måste ni ändå 
göra beställningen nu. 

Information om handtag. 

 
I första etappen levererades både altandörrar och balkongdörrar med trycken som hade ett hål för 
eventuell låscylinder. De kommer nu att bytas ut till samma standard som etapp 2 och 3. Det blir en 
låsknopp på altandörrar och trycke utan hål på balkondörrar. Vill ni ha låsning med nyckel (på egen 
bekostnad) lämna svar enligt nedan. 

Viktigt! 

 
Jag behöver svar ifrån er innan den 21 september om ni vill ha eventuell balkongdörr utbytt. Jag 
behöver då veta: 

1. Husnummer. 

2. Namn och telefonnummer som kan lämnas ut till snickaren. 

3. Balkongdörr på framsida (ovanför altan) och/eller baksida. 

4. Vänster eller högerhängd. (Sett från utsida, den sida som gångjärnen sitter) utåtgående dörr. 

5. Halv glasning med bröstning i nivå med de små fönstren (rekommenderas) eller mot en avgift 

på ca 450 kr helglasad. 

 
Jag behöver också få svar från er som vill ha dörrtrycken med hål för eget montage av låscylinder. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Brf. Soten Fiskarby nr 1 
PG Boij 
0730-32 77 65 
 
 


