
BALKONGDRÖMMAR



LJUST OCH LUFTIGT
Som ett café med utsikt, ett par våningar upp. Här kan både barn 
och vuxna samlas och njuta av gemenskap och det vackra vädret.
Att äta middagen ute på balkongen istället för inomhus ger en helt 
annan upplevelse.
Att koppla av en stund på balkongen en ljummen sommarkväll kan 
vara helt magiskt.
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TRÄDGÅRD I STADEN
Låt balkongen bli din trädgård. Här kan du odla tomater, jordgubbar, 
sallad eller vad som önskas. Blommorna och plantorna bildar en härlig 
grönskande inramning när du sitter och tar en fika, från tidig vår med de 
första lökväxterna till sommarens härliga grönska.
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STÖRRE 
BALKONGER
När det är dags att renovera balkongerna kan de ofta på ett enkelt 
sätt ökas i storlek. Från små opraktiska balkonger till större 
möblerbara med plats för bord, stolar, blomkrukor och annat som 
ger ökad trivsel.
Ett mervärde för såväl hyresgästerna som för fastigheten.
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EN PLATS I SOLEN
Börja dagen med frukost på balkongen och låt den bli ditt andningshål, där du 
kan koppla av efter en lång dag på jobbet.
Sitt ner en stund och läs tidningen eller varför inte kolla mailen och surfa runt på 
internet en stund. Det är ju så skönt i solen.



FÖRLÄNG 
SOMMAREN
Låt balkongen bli din favoritplats. En plats för långa frukostar, av-
kopplande stunder i solen och mysiga ljumma kvällar. En plats för 
frisk luft när lägenheten känns för trång. Med en inglasad balkong 
sitter du utomhus, men ändå skyddad från regn och rusk. 
Balkongen ”öppnar upp” din lägenhet så du kan njuta redan från 
vårens första solstrålar.....
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Vem har snyggaste balkongen?
Har du en vackert möblerad balkong eller blomprakt som är lite extra. Skicka då in en bild på din 
balkong så deltar du i utlottning av ”På balkongen” som ger inspiration.

Skicka med post enligt nedan eller med e-post till info@welandalumi.se. Märk med: TÄVLING.

TÄVLING


