BALKONGINGLASNING
BRF CINNOBER
KRAV?
Till att börja med så krävs ett godkännande från styrelsen för att du
ska kunna gå vidare med dina planer att glasa in balkongen. Vid
intresse kontaktar du oss via mail.
Vi rekommenderar att ni använder samma inglasning som användes
när de första inglasningarna gjordes i föreningen, eftersom alla
inglasningar ska se likadana ut. Vid avvikelser från detta system så
måste bilder (t ex ett produktblad) och specifikationer (färg,
dimensioner, rambredd, o.d.) på den tänkta inglasningen bifogas i
mailet till styrelsen.
Originalsystemet heter Windoor 410-20 (våningshögt, vikbart
system med smalramsprofil och 6 mm härdat glas). Kontakta gärna
Windoor för mer information (www.windoor.se).

BYGGLOV
För att få glasa in balkongen krävs det att det finns ett aktivt bygglov.
Fråga styrelsen om det finns något aktivt just nu. Om detta inte finns
så måste du som medlem själv ansöka om ett nytt, samt betala den
kostnad som detta medför.

LYCKA TILL MED DIN INGLASNING!
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

GLAZING YOUR BALCONY
HC CINNOBER
REQUIREMENTS?
To start with, you’ll need the boards approval to be able to proceed
with your plans of glazing your balcony. You can contact us through
e-mail.
We recommend that you use the same system used when the first
ones in the housing cooperative were installed. If you want to use
another system than the one specified below, you’ll have to attach
pictures (for instance a product sheet) and specifications (colour,
dimensions, frame width, etc.) to the e-mail sent to us (see above).
The original system is called Windoor 410-20 (full height, foldable
system with narrow frame profile and 6 mm hardened glass). Feel
free to contact Windoor for more information (www.windoor.se).

BUILDING PERMIT?
To be able to begin your project, an active building permit is
required. Send us an e-mail if you want to know if there is at the
moment. If there isn’t, you as a member need to apply for one and
pay the included costs.

GOOD LUCK WITH YOUR GLAZING!
Warm regards,
The Board

