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Information om beslut av ombyggnation av föreningens balkonger 
Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet, Umeå beslutade på en extra årsstämma att bygga ut och glasa i 
balkonger på samtliga föreningens lägenheter.  

Projektet är upphandlat som ett ombyggnadsavatal med Riksbyggen med fast pris. Upphandlad 
entreprenör är Lööve Balkonger. Beslutet utgick från nedanstående beräkningar. 

// Styrelsen Brf Skogsbrynet, Umeå  

 

Hur kommer balkongerna att se ut: 
Balkonger byggs ut utifrån nedanstående mått till 7 - 8 m2.  Nuvarande färger på balkongplåt behålls i 
enlighet med bygglov.  

 
Vad kommer en ombyggnation att kosta föreningen och 
lägenhetsinnehavaren? 
Totalkostnad för utbyggnad, inglasning samt belysning uppgår efter anbud till 32 400 000 kr 
Installation av individuella elmätare beräknas till 560 000 kr 
Föreningen behöver då låna 33 000 000 kr i bank. 
 
Balkongavgift för varje lägenhet blir 400 kr/mån 
 
Vad ingår i balkongavgiften? 

• Inglasning av balkong. (OBS: Ändring från tidigare information) 
• Balkongbelysning med infällda dimbara spotlights 

 
Vad ingår inte i balkongavgiften? 

• Solskydd och balkongmatta är ett tillval som bekostas av respektive lägenhetsinnehavare 
• Underhåll av inglasning åvilar lägenhetsinnehavaren i enlighet med föreningens stadgar. 

 
Individuell mätning och debitering av hushållsström: 
Individuell mätning och debitering av hushållsström kommer också att införas. Det innebär att varje 
lägenhetsinnehavare betalar för den hushållsström som man förbrukar. Månadsavgiften för 
lägenheten kommer då att minska med genomsnittsförbrukningen per m2.  Detta gäller endast 
hushållsströmmen, ej värme eller varmvatten. Beräknad minskning av den fasta månadsavgiften är: 
För lägenheter på 63 m2   ca 190 kr/mån  
För lägenheter på 74,5 m2 -   ca 224 kr/mån 
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Beräknad räntekostnad för föreningen: 

 Låneskuld: Lån/m2 Ränta 1% Ränta 2% Ränta 4% 
Idag 
 

22 300 000 kr 1900 kr 223 000 kr/år    446 000 kr/år    892 000 kr/år 

Nytt lån  
33 milj 
kr 

55 300 000 kr 4 711 kr 553 000 kr/år 1 106 000 kr/år 2 212 000 kr/år 

 
Vad kommer en ombyggnation och inglasning att kosta för varje lägenhet: 

 Nuvarande månadsavgift Balkongavgift Inglasning och 
belysning 

Idag 
 

x 0 kr  

Om nya 
balkonger 

x 400 kr/mån Ingår 

 
 
Hur har balkongavgiften beräknats? 

Totalkostnad för ombyggnad och inglasning:    32 400 000 kr 
Kostnad för underhåll av nuvarande balkonger 50 år: - 13 200 000 kr 
Investeringskostnad:     19 200 000 kr 
 
Amortering 50 års avskrivning:  19 200 000/600 mån/160 balkonger = 200 kr/mån 
Beräknad snittränta 2 %:  19 200 000 x 0,02= 384 000 kr/år 
         384 000 /160 balkonger /12 mån = 200 kr/mån 
 
Balkongavgift:   200 + 200 = 400 kr/mån            
 
 
 
 


