
 

   

HSB Brf Finnboda Allé 

Regler för uppsättning av markiser i HSB brf Finnboda Allé 
 
Markiser, en solskyddslösning . 
25% av föreningens lägenheter har inte tillgång till tak på sina terrasser och uteplatser till skydd mot sol och 

värme och har därmed inte samma möjligheter att skapa skugga som övriga lägenheter. De lägenheter som här 

avses är samtliga etagelägenheter samt tre lägenheter i marknivå med uteplatser. Två av terrasslägenheterna har 

visserligen tak på den del av terrassen som löper ut på gavlarna, men den västvända delen av terrasserna saknar 

tak. 

Etagelägenheterna är speciellt utsatta för solljus som för med sig att även lägenheten utsetts för värmestrålning 

med hög inomhustemperatur som följd. 

Terrassmarkiser används i huvudsak för att skapa ett uterum med skugga att svalka sig i. En markis är ett 

solskydd inte ett allvädersskydd. 

 

Föreningen tillåter följande lägenheter att på egen bekostnad montera markiser: 
Etagelägenheter, lägenhetsnummer: 007, 008, 018, 019, 029, 030, 039, 040, 047, 058, 059, 069, 070, 071, 081, 

082, 083. Lägenheterna 007 och 058 får endast montera markiser på den del av terrassen som saknar tak. 

Lägenheter med uteplatser, lägenhetsnummer: 001, 049, 074. 

Markiserna får endast monteras på terrasserna och uteplatserna 

Fönstermarkiser och eller vertikalmarkiser får inte monteras med undantag av ateljérummen där 

vertikalmarkiser installerades i samband med byggnationen. 

Övriga lägenheter får inte montera markiser i någon form. 

 

Krav på enhetlighet. 
För att uppnå så enhetligt utseende som möjligt har föreningen följande krav av för val av 

markisstativsutförande och markisvävfärg 

 

Enfärgad markisvävsfärg, utan kappa, gråbeige, typ Sandatex 4015/92. 

Endast terrassmarkis, helkassett med vikarmar ät tillåten 

Kassetten och vikarmar i vitlackerad aluminium. 

Markis av klassisk modell med stativ med takprofil och gavlar är inte tillåten 

Valfritt att välja manuell vevfunktion eller motordriven 

Sol- och vindautomatik rekommenderas som tillval 

Endast väggmontering är tillåten 

Monteringshöjd 2700mm räknat från terrassgolvnivå till centrum markisinfästning. Höjd vid max utfällning 

2100mm. 

För lägenheterna nr 82 och 70, som önskar markiser ovanför de mindre fönstren till dusch- och tvättrum, (dessa 

fönster har en högre placering än övriga fönster/dörrar), får tillämpa en högre monteringshöjd än 2700 mm med 

infästning i bjälklag/väggregel. Ev. kan väggförstärkning behövas.  

Markiser med ”Flexi-armar” ställbara steglösa vinklar (utfallsvinklar) tillåts för att variera skuggytan.  

 

Antal markiser, markisbredder och utfall. 
Tillåtet med max två st. markiser per lägenhet beroende av terrassens längd. 

En bred markis kan vid behov ersättas av två kortare markiser 

Markisbredd: Varierande 4000-7000 mm beroende av placering och terrassens längd. 

Markisutfall: Terrasser 2100 mm. Uteplatser 2500-3000mm  
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Placering.  
Placeringen av markisen/markiserna avgörs av var den boende i samråd med markisfirman finner det är mest 

lämpligt, beroende av fönster och dörrars placering, var den boende vill ha sittplatsen etc. 

 

Säker montering 
Infästningen av markiser måste ske på ett säkert sätt för att inte orsaka skador på person eller fastighet. De 

boende får inte utföra monteringen av markiser. Arbetet får endast utföras på ett fackmannamässigt sätt av 

markisfirma eller av den anlitad installatör. 

All elinstallation t.ex. motordriven markis får endast utföras av behörig elektriker 

Markis utgör ett stort vindfång och är ett solskydd och inget allvädersskydd och skall inte vara permanent 

utfälld.  Markisen skall alltid fällas in om bostaden lämnas obevakad. 

 

Övrigt. 
Medlem skall alltid skriftligt anmäla till styrelsen innan montering av markiser sker 

Medlem äger rätt att använda den markisfirma och installatör som denne finner lämplig. Kopia av offert ska 

alltid sändas till styrelsen för kännedom 

Medlem är alltid ansvarig mot föreningen för markisen och för den installation som är utförd. 

Medlem som av någon anledning önskar avvika från markisreglerna, skall frågan prövas av styrelsen och svar 

ges skriftligen. 

 

Nacka 2010-04-21 

Styrelsen för HSB brf Finnboda Allé 

 

 


