
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balkong- 
föreningen 
För högre kvalitet och 
säkerhet. 



 

Information om Balkongföreningen 
Bakgrund 
Som ett resultat av den debatt som fördes i media i slutet av 90-talet och som 

rörde säkerheten hos utbytta och/eller påbyggda balkonger, träffades de 

ledande balkong- entreprenörerna för att diskutera hur man gemensamt skulle 

kunna se till att de problem som lett till debatten inte skulle upprepas. 

Man var överens om att det var viktigt att höja kvalitén och säkerheten hos 

inglasade balkonger och att främja en sund utveckling för balkongbranschen. För 

att åstadkomma detta beslutade man att bilda ett gemensamt organ i form av en 

förening, kallad Balkong- föreningen, med säte och kansli i Växjö. 

Under 2006 utvidgades föreningen till att även omfatta den norska marknaden och 

i samband därmed byttes namnet ut till: 
 

Medlemmar 
En förteckning över föreningens medlemmar hittar du på vår hemsida: www.bf.nu 

 

Balkongföreningens mål och syfte 
 

Det är föreningens uppgift att: 

• genom gemensamma ansträngningar främja hög kvalitet och 

säkerhet på balkongprodukter, 

• instifta regler för kvalitets- och kontroll verksamhet 

avseende installerade balkonger, 

• tillvarata medlemsföretagens intressen och nära följa 

utvecklingen inom deras verksamhetsområden. 

• representera balkongtillverkningsindustrin vid kontakter 

med nationella, internationella myndigheter och 

organisationer samt massmedia och allmänhet, 

• öka kunskapen om balkonger och tillhörande produkter 

genom utbildning och information. 

http://www.bf.nu/


 

 



 

En av de främsta uppgifterna för Balkongföreningen i Norden är 

således att verka för att de regler som finns efterlevs, så att 

installationerna dimensioneras stabilt och blir säkra. 

Beställaren/brukaren måste kunna känna sig säker på att  

”den nya balkongen” uppfyller de normer och krav som 

myndigheter och andra ställer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 
Varande en liten förening försöker man hålla de administrativa kostnaderna så låga som 

möjligt. Det innebär att det mesta av arbetet bedrivs inom projektgrupper där medlems- 

företagens representanter ingår. 

Teknisk kommitté 
Den viktigaste gruppen, i enlighet med föreningens mål och syfte, är den tekniska 

kommittén. Den har tagit fram regler för kvalitets- och kontrollverksamhet för 

installerade balkonger i såväl Sverige som Norge. 

 

Avsikten är att de balkonger och inglasningar som projekteras, tillverkas och 

monteras i enlighet med reglerna skall kunna märkas med ett av föreningen 

framtaget varumärke. 



 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

Marknadskommittén 
Marknadskommittén har till uppgift att ta fram och sprida information om 

föreningen och dess verksamhet. Marknadskommittén har ”lagt ut” en hemsida 

på Internet, www.bf.nu, där man kan få information om föreningen, dess 

medlemmar, kvalitets- handboken, branschspecifika tillägg till entreprenadavtal 

och naturligtvis om det kvalitetsarbete som är föreningens viktigaste uppgift. För 

tillfället sköts detta arbete av kansli och styrelse. 

Auktorisation 
I många fall anlitas utomstående montageföretag för att fysiskt montera upp 

balkonger och inglasningar. I linje med de kvalitetssträvanden som återfinns i 

arbetet inom tekniska kommittén har föreningen tagit fram ett system för 

”Auktorisation av montage- företag”. Avsikten är att därigenom kvalitetssäkra hela 

processen, från projektering ända fram till övertagande av kund. 

 

Entreprenadfrågor 
Föreningen arbetar också med entreprenad- och leveransfrågor. 

Föreningens medlemmar tillämpar de branschspecifika tillägg som tagits 

fram till gällande bestämmelser, AB 04, ABT 06 m.fl. 

Dessa kan, liksom tekniska anvisningar för dimensionering skrivas ut från 

föreningens hemsida www.bf.nu. 

Övrigt 
Förutom höjd säkerhet och kvalitet skall Balkongföreningen verka för att de 

estetiska värdena respekteras. 

Mer information om föreningen kan erhållas från kansliet, se sista sidan. 

http://www.bf.nu/
http://www.bf.nu/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor?  
Kontakta gärna något av våra medlemsföretag.  

En förteckning över medlemmarna hittar du på 

www.bf.nu. 

 

 

 
Grusåsvägen 10 Telefon 0470 – 279 40 info@bf.nu 

352 45 Växjö  www.bf.nu 

http://www.bf.nu./
mailto:info@bf.nu
http://www.bf.nu/

