
För inglasad balkong och säkerhetsdörr betalar du en beställningsavgift på 250 kronor  
och därefter höjs grundhyran enligt ovan.

Eventuell lägenhetspott används för att betala beställningsavgiften.

All tillvalsutrustning räknas därefter som standardutrustning i lägenheten.

Hyresvärden kan neka ovanstående tillval om det framkommer: 
• tekniska svårigheter som medför orimligt hög kostnad för att kunna genomföras
• att byggnaslov inte har beviljats för balkonginglasningar. Vi kan också neka balkonginglasning  

av arkitetktoniska skäl
• att hyresgästen har oreglerade hyresskulder
• att hyresgästen har försent inbetalda hyror

Hyresgästen medger hyresvärden rätt att genomföra den valda åtgärden. 
Hyresgästen ser till att hyresvärden eller anlitad entreprenör får tillträde till lägenheten. 
Hyresgästen har inte rätt till hyresreduktion i samband med genomförandet av åtgärden.

Hyresgäst Objektsnummer:

Hyresgäst:

Adress: Ort:

Mejl:

Telefon: Telefon arbete:

Hyresförändringen avser 2020 års hyresnivå och följer därefter framtida hyresutveckling 
samt överenskommelser med Hyresgästföreningen. Beställningen är bindande och 
beställningsavgiften återbetalas inte. Jag godkänner ovanstående villkor för tillval.

Datum Hyresgästens underskrift

         

Villkor

Underskrift 
För giltig beställning krävs  
hyresgästens underskrift.

Tillvalsprodukter
 
Säkerhetsdörr går inte att 
beställa till lägenheter som redan 
har en dörr som är klassad som 
säkerhetsdörr. 

Se baksida för adresser där det 
går att beställa inglasad balkong 
som tillval. 

Observera! När du väljer att göra 
en inglasning av din balkong så 
finns ingen garanti på att inglas-
ningen håller helt tätt från regn.

Produkt Grundhyran höjs med:

BESTÄLLNING INGLASAD 
BALKONG/SÄKERHETSDÖRR

Säkerhetsdörr i trapphus              88 kr/månad 
Gångjärnen hänger till:    vänster      höger

Säkerhetsdörr i loftgång/egen ingång   133 kr/månad   
Gångjärnen hänger till:  vänster höger

För att veta åt vilket håll gångjärnen hänger på dörren, ställer du dig  
framför dörren ute i trapphuset. 

Observera! Vid byte till säkerhetsdörr så behålls nuvarande låscylinder.
Dörr med glasruta bytes mot dörr utan glasruta.

   
Inglasad balkong 
Balkonger mindre än 2,9 m2    88 kr/månad

Balkonger 3–5,9 m2   177 kr/månad

Balkonger 6–9,9 m2   265 kr/månad 

Balkonger över 10–15,9 m2               354 kr/månad

Balkonger över 16 m2  (enligt offert)    ................ kr/månad

För dig som bor på markplan: 

VÄNLIGEN TEXTA

VAR GOD VÄND

Observera! Lägenheter med balkong eller uteplats på markplan 
som inte står på betongplatta, går inte att glasas in. 

AB SigtunaHem
Besöksadress: Stationsgatan 6A Postadress: Box 509, 195 25 Märsta
Telefonnummer växeln: 08-591 796 00  
Mejl: info@sigtunahem.se Hemsida: www.sigtunahem.se Mottaget av



På följande adresser går det  
att beställa inglasade balkonger:
 Buregatan (balkonger som ligger högst upp går inte att glasa in)
 Dalgatan
 Diagonalen
 Drottningvägen
 Gnejsvägen
 Granitvägen
 Lindvägen
 Lyckostigen (gäller inte Lyckostigen 7 E–T)
 Magnegatan
 Marmorvägen 2–78 (gäller endast jämna nummer) 
 Rosersbergsvägen 36
 Rådman Ledins väg
 Stationsgatan 3, 8, 5, 17
 Stockholmsvägen
 Stora Gatan 70–82
 Sätunavägen 2–6, 5–7
 Södergatan 4–8
 Södergatan 29
 Tingvallavägen 
 Tvärvägen
 Väringavägen
 Västra Bangatan
 Vänortsringen
 Ymergatan

OBSERVERA! Lägenheter med balkong eller uteplats på markplan som inte står på betongplatta,  
går inte att glasas in. 


