
REHABILITERING SAMEIET PROFESSORLØKKA – TILVALGSLISTE  

Rehabiliteringsprosjektet går sin gang, og vi håper dere er fornøyde med det foreløpige resultatet.  

Slik varslet på årsmøte sendes det nå ut en tilvalgsliste der dere seksjonseiere gis mulighet til å 

bestille oppgraderinger for egen regning.  

Alle priser som oppgis er inkludert mva.  

Enkelte av prisene forutsetter at det er et gitt antall seksjonseierne som bestiller. Dere vil få beskjed 

om det blir en økning av prisen, som følge av for få bestillinger, med mulighet for avbestilling.  

For ordens skyld påpekes det at løsningene som her presenteres som dere må velge blant. Det er 

ikke ønskelig eller tillatt med alternative løsninger da dette vil forrige fasaden enhetlige uttrykk.  

 

Balkongflaggholder 

Holderen, som festes med rustfrie poppnagler, er av aluminium og vil bli lakket i samme farge som 

balkongrekkverket. Festes på oversiden av rekkverket som vist på dette bilde.  

 

 

Levering og montering av flaggholder med flagg kr. 637,50 

Levering og montering av flaggholder uten flagg kr. 512,50 

 

 

Blomsterbrett 

Blomsterbrett kan ettermonteres.  

Hobbyplate med melaminbelegg festes med 3-5 vinkler. Det blir en begrensning på vekt da vinkler er 

festet gjennom underliggende gerikt. 

Vil bli seende ut som på dette bildet: 



 

 

  

 

Blomsterbrett med inntil 5 vinkler ferdig montert kr. 2050 

 

 

Balkongskjerming  

Laminerte, ikke gjennomsiktige glass. Høyde 50 cm over rekkverk ved vegg, samme utforming som på 

skillevegger med skrå i front. Se illustrasjoner. 

 



 

 

 

 

 

Styret har besluttet at balkongskjermer må monteres på begge sider av balkongen for å opprettholde 

det estetiske utrykket. Hver seksjonseier må altså bestille 2 skjermfelt.  

Dette gjelder imidlertid ikke der det er dobbeltbalkonger (med skillevegg imellom). Her er det 

tilstrekkelig å kjøpe et skjermfelt per seksjonseier, men det forutsettes at begge seksjonseierne på 

hver side kjøper skjermfelt. Nok engang for å bevare fasadens utrykk. Dette må avtales internt.  

 

Pris per skjermfelt    kr. 5.625-6.625 (avhengig av hvor mange som bestiller) 

 

 

Lampe med stikk på balkonger 

Utgangspunktet for å montere et lys og stikk per balkong er at det må være jordet stikkontakt ved 

vindu ut mot balkong og jordfeilautomat i sikringsskap. Stikkprøver viser at noen har oppgardert sine 

sikringsskap til dagens standard med nye automatsikringer med jordfeil og jordet stikkontakt, mens 

de fleste har en gammel jordfeilvarsler (fra 1990, den viser om det er feil på anlegget, men ikke 

hvilken sikring) og ujordet stikkontakt ved vindu. Prisen avhenger altså status på den enkeltes 

elektriske anlegg.  

Det monteres lampe (se bilde) og stikk.  



 

 

 

 



 

Pris for seksjoner uten jordet anlegg med jord trukket ut til stikk  

på innside ved balkong. Prisen inkluderer jording og rehabilitering av sikringsskap  

til dagens standard        kr. 16.908,5 

 

Pris for seksjonseier med jord trukket ut til stikk  

på innside ved balkong        kr. 5.533,50 

 

Bestilling skjer direkte til Lysaker Elektriske v/ Thor-Erik Messel  - messel@lysakerelektriske.no  

 

Markiser 

Det vil ikke være mulig å montere alminnelige markiser grunnet fasadens bæreevne. Det jobbes med 

alternative løsninger. Styret vil komme tilbake med mer info om dette.  

 

Bestilling: 

Dersom du ønsker en eller flere av løsningene/produktene over send mail til styret – 

professorlokka@styremail.no innen 1. oktober 2021. Det vil være mulig å bestille senere, men da må 

høyere priser påregnes.  

 

Med vennlig hilsen, 

 

Styret 
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