
Enkät inför balkong- och fasadrenovering på Åsvägen 4 och 6 
 

Hej boende på Åsvägen 4 och 6. Balkong- och fasadrenoveringen kommer att sätta i gång vecka 
14, måndag den 4:e april 2022. Vi behöver svar på några frågor för att allt ska löpa på enligt plan. 
Vi behöver ditt svar senast måndag 28 mars 2022. Du kan antingen lägga enkäten i föreningens 
postlåda på Åsvägen 4 eller svara digitalt via länken:  
 
https://forms.office.com/r/aMRBALhdij 
 
Länken finns också på www.husberget.se/aktuellt där vi även löpande kommer att publicera 
samma information om projektet som sätts upp i portarna. 
 
Markiser 
Du som har en markis och tänker behålla den kan själv montera ned markisen och spara den för 
att sedan montera upp den. Alternativt markera nedan att du vill ha hjälp med nedmonteringen till 
en kostnad av 1850 kr inkl moms. Markiser som sitter kvar den 4 april kommer annars att tas ned 
och slängas och du debiteras för nedtagningskostnaden. Vill du spara befintlig markis kan 
föreningen anvisa förvaringsplats om du behöver. 
 
Ny markis 
Vi undersöker tillsammans med Sterner Stenhus (vår entreprenör) nya markismodeller. Till exempel 
ligger priset för en ny eldriven markis på ca 23000 kr inkl moms, och för en ny manuell på ca 
16000 kr inkl moms. Vi återkommer med mera underlag på vilka markisalternativ som kommer att 
finnas och du kommer då att få tala om ifall du är intresserad av en ny markis! 
 
 
Trallgolv 
Du som har någon form av golvbeläggning på balkongen, t.ex. trallvirke, behöver ta bort detta 
innan renoveringen. Markera nedan om du vill ha hjälp med din trall. Trall som ligger kvar den 4 
april kommer annars att slängas till en kostnad av 2625 kr inkl moms för vanlig oimpregnerad trall 
och 3625 kr för tryckimpregnerad trall och du debiteras för den kostnaden. 
 
Betalning 
Kostnad för demontering/montering av befintlig markis och för ny markis samt kostnad för 
borttagning av trallgolv kommer att faktureras när renoveringen är klar. 
 
 
Viktigt! Kom ihåg att balkongen måste vara helt tömd före den 4 april 2022. 
 
Styrelsen 

  



Enkät inför balkong- och fasadrenovering på Åsvägen 4 och 6 
 

1.Lägenhetsnummer - föreningens interna tresiffriga nummer 

___________________________________________________ 

2.Namn 

___________________________________________________ 

3.E-postadress 

___________________________________________________ 

4.Mobilnummer 

___________________________________________________ 

5.Nedmontering av markis 

Jag monterar själv ned min markis. Ingen kostnad. 

Jag behöver hjälp med att montera ned min markis. Kostnad 1850 kr inkl moms. 

Jag har ingen markis. Gå till fråga 8. 

6.Hantering av markis 

Jag vill spara min markis och förvarar den själv. 

Jag vill spara min markis och behöver hjälp med förvaring av den. 

Jag vill slänga min markis. Gå till fråga 8. 

7.Jag behöver hjälp att montera upp min markis. Kostnad 2313 kr inkl moms. 

Ja 

Nej 

8.Borttagning av golvtrall 

Jag har själv tagit bort golvtrall / annan golvbeläggning på balkongen. 

Jag behöver hjälp med att ta bort min golvtrall i oimpregnerat trä. Kostnad 2625 kr inkl 
moms. 

Jag behöver hjälp med att ta bort min golvtrall i tryckimpregnerat trä. Kostnad 3625 
kronor inkl moms. 

Jag har ingen golvtrall / annan golvbeläggning på balkongen. 

9.Jag har läst och tagit del av ovanstående information. 

Ja 


