
   Renovering Jakten 2022 
 
 
 
 

Brf Jakten kommer under året påbörja flertalet stora renoveringar och 
nyinstallationer, där det största jobbet handlar om tak och fasad. Men det finns även 
andra större jobb som ska göras, sammanfattat nedan. Denna sida kommer även ut i 
brevlådorna och på hemsidan, där det också finns blankett bifogad med lite mer info 
om balkonger och röstkort för balkongutformning också finns.  

 
Övergripande åtgärder: 

 
Spolning ⃝ Spolningar av avlopp i mitten av januari, info kommer i brevlådor.  

Tak ⃝ Renovera tak/takpannor, målning av takplåt, nya solceller. 

Avvattning ⃝ Installera nya utvändiga stuprör och förlägga takavvattning utvändigt. 

Fasad  ⃝ Byte av trasigt tegel, förbättring av tegelfogar, puts vid sockeln. 

Balkonger  ⃝ Fullständig renovering av befintliga balkonger med ny betongplatta 

och räcken. Kommer finnas möjlighet att köpa till inglasning (har i 
dagsläget inget pris). Möjlighet att bygga ut befintliga balkonger och 
bygga nya balkonger. Förutsättning är att boende vill och att bygglov 
erhålles. Intresseanmälan kommer ut. Vi kommer rösta om balkongfront, 
se bilaga eller hemsida för mer info. 

Passage ⃝ Vi kommer byta ut vårt passagesystem, och ser också över 

digitaliseringsmöjligheter i samma veva. Samtidigt försöker vi också se 
över ett hållbart avtal om sophantering med Skonaren.  

Grindar ⃝ I samband med passagebyte kommer vi installera läsare mot Tredje 

långgatan och stänga stora grinden. Det kommer gå att komma in genom 
stora grinden från Tredje långgatan genom att låna grindöppnare på 
kontoret. 

IMD ⃝ Individuell Mätning Debitering av el kommer införas under våren, 

enligt stämmobeslut.  
 

Tidsplan för de större momenten (med reservation för förändringar): 
 

i) I februari skickas bygglovsansökning för balkonger till stadsbyggnadskontoret (SBK). 
Förfrågningsunderlag för tak & fasadarbetet väntas efter svar från SBK gå ut början av 
april, förhoppningsvis kan arbetet vara påbörjat tills sommaren, kanske redan i maj. 
Arbetet med fasad kommer att göras i sektioner, men hela jobbet väntas ta runt 1 ½ år.  

ii) För passagesystem har vi redan lämnat ut förfrågningsunderlag till installatörer, och 
väntar oss att förfrågningar kommer in i slutet av januari. Vi hoppas kunna välja en 
installatör som kan börja inom 2 månader. 

 



På bilaga finns de förslag som tagits fram av vår arkitekt, med lite extra 
information. Nedan finns en liten blankett där ni kan fylla i det 
balkongfrontsutformning som ni tycker vi ska ha, inlämning i jaktens 
brevlåda senast 31 januari. En röst per bostadsrätt. Samma information 
finns också på hemsidan. 
 
Om ni vill träffa styrelsen för att ställa frågor, titta på större utskrifter, 
har vi bokat: 
 

❖ Queen’s head den 25 januari, kl. 18.45, för att visa upp och 
diskutera alternativen.  

❖ ett möte på Zoom, 25 januari, kl. 18.00, för de som inte vill träffas 
fysiskt:  

https://chalmers.zoom.us/j/64856256610 (lösenord: Balkong) 

Efter att vi röstat fram ett alternativ kommer vi även gå ut med avtal om 

engagemangs-åtaganden för de som vill köpa till inglasning, bygga nya 

balkonger, eller för den delen bygga ut befintliga. Dessa åtgärder betalas av de 

boende. Ordinarie renovering av befintliga balkonger är en del av föreningens 

underhåll och betalas av föreningen.  

 

Lägenhet: 

Underskrift:  

Jag vill ha det nedan förkryssade alternativet på våra 

balkongfronter: 

 

 

OBS: Lämnas in i Jaktens brevlåda fram tills sista januari.  

Röda pinnräcken o  
Dekorativt smidesräcke o  
Frostade glasräcken o  

https://chalmers.zoom.us/j/64856256610
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FÖRSLAG TILL NY BALKONGGESTALTNING

Masthugget 6:19



Balkongskydd i tyg mot vind & insynEtt smidigt stålräcke ger balkongen 
lätthet
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ALTERNATIV A:  RÖDA PINNRÄCKEN 

Röda pinnräcken
Pulverlackerat av stål alternativt aluminium kopplas ihop med 
burspråkens material, kulör, rytm och bevarar byggnadens "boxiga" 
utformning. 

1 

Redovisar pinnräcke utan vind/insynsskydd.

2

Redovisar alternativ på insynsskydd i form av balkongskärm 
som den boende själv kan välja att montera vid behov.

3

Redovisar förslag på helglasad inglasning av balkong som 
förläggs bakom räcke för att undvika så mycket synliga profiler 
som möjligt.  Inglasningen görs karmfri för att inte inglasningens 
profiler ska ta över räckets/ byggnadens formspråk. 

1 

2

3



Befintlig grind till innergårdenHistoriska byggnader i närområdet
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ALTERNATIV B:  SVARTA STÅLRÄCKEN/ DEKORATIVT RÄCKE

Deckorativt smidesräcke
Detta förslag består av inglasning och insynsskydd tillika förslaget 
med röda pinnräcken. Ett detaljrikt stålräcke i en mörkgrå nyans ger 
fasaden liv, liksom en traditionell touch och kopplar ihop byggnaden med 
kvarterets sekelskifteshus. 
 

1 

2

3

1 

Redovisar pinnräcke utan vind/insynsskydd.

2

Redovisar alternativ på insynsskydd i form av balkongskärm 
som den boende själv kan välja att montera vid behov.

3

Redovisar förslag på helglasad inglasning av balkong som 
förläggs bakom räcke för att undvika så mycket synliga profiler 
som möjligt.  Inglasningen görs karmfri för att inte inglasningens 
profiler ska ta över räckets/ byggnadens formspråk. 



Befintlig grind till innergårdenHistoriska byggnader i närområdet
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ALTERNATIV C:  FROSTAT GLAS MED RÖTT STÅL/ALUMINIUMRÄCKEN

Frostade glasräcken
Ett frostat glasräcke ger ett naturligt insynsskydd 
och kan kompletteras med antingen bakomliggande 
helinglasning eller en påbyggd del för inglasning. 
 

1 

Redovisar räcke av frostat glas som samtidigt bildar insynsskydd

.

2

Redovisar ett alternativ med bakomliggande hel-inglasning av balkong.

3

Redovisar inglasning med öppningsbar överdel ovan bakongräcke. 

1 

2

3


