Från Styrelsen Brf Floristen
Till Boende i Brf Floristen

Göteborg 2008-11-24

MARKISERBJUDANDE - BRF FLORISTEN
Nu finns ett fördelaktigt erbjudande för alla i föreningen som vill ha markiser till sina fönster,
balkonger och uteplatser lagom till att vårsolen tittar fram. För att både få bättre priser och en
enhetlig stil i området har styrelsen undersökt ett antal olika leverantörer och valt att gå vidare
med följande:
Björneröd Solskydd AB
Persienner & Markiser
Datavägen 12B, 436 32 Askim
Hemsida: www.bjornerods.se
Erbjudandet beskrivs mer i detalj för respektive hustyp i bifogat beställningsunderlag.
Måttangivelserna i beställningsunderlaget är ungefärliga, varför priserna kan komma att
justeras något. Priserna inkluderar montage och moms. En eventuell elinstallation tillkommer.
Leverantören kan ombesörja med en auktoriserad elektriker, där vi får 10% rabatt. All
montering av markiser skall göras av fackman (leverantören).
Följande färger och mönster finns att välja på:
Enkelfärgat utan mönster:
Enkelfärgat med mönster (smal rand)
Mörkgrå: 97 S 7502 – B
Rostbrun: 84 S 5040 – Y 80 R
Vinröd: 73 S 6030 – R 10 B
Mörkgrön: 5 S 7020 – B 90 G
Mörkblå: 75 S 7020 – R 70 B

792/97
792/84
792/73
792/5
792/75

Markiserna levereras med någon av ovanstående färger/mönster och endast med rak kappa.
Färg- och mönsterprover finns hos Mattias Sandin för påseende. För vidare
produktinformation och bilder på färger/mönster se: www.sandatex.se/products/
För hustyp D med putsfasad är det ej tillåtet att sätta upp markiser under garantitiden. Detta
för att undvika åverkan då det är osäkert om fasaden håller.

Så här gör du:
Fyll i bifogat beställningsunderlag för din hustyp och lämna till styrelsen, Mattias Sandin,
Månviolsvägen 2, senast 20 januari 2009. Leverantören tar därefter kontakt med respektive
hushåll för kontroll av beställningen, exakt måttagning, och eventuella frågor kring pris och
genomförande.
Därefter kan ett markisavtal/kontrakt upprättas mellan bostadsrättsinnehavaren och
leverantören som bland annat reglerar pris, betalningsform, underhåll, montage och övriga
ansvarsfrågor etc. Styrelsen har ingen delaktighet i kontraktsdetaljer och tar heller inget
ansvar för vad som är överenskommet, enligt kontrakt, mellan parterna.
Montering skall vara klar senast 31 mars 2009.
Erbjudandet är frivilligt, dock blir det bindande för dem som ingår skriftligt avtal med
leverantören.
Björneröd Solskydds offert gäller t.o.m. 15 feb 2009. Enskilda hushåll kan därefter själva
inhämta offert från valfri leverantör. Notera att riktlinjer för markiser måste följas (se
Riktlinjer för utbyggnad) och beställningsunderlag inlämnas till styrelsen för godkännande.
Vid frågor kontakta Mattias på telefon: 031-64 57 52 eller via email:
mattias.sandin@hansandersson.se
Med vänlig hälsning/ Styrelsen

