
Fönsterrenovering 
INFOMÖTE FÖR BRF RONNEBYGÅRDEN 21 AUGUSTI 2017 



Agenda 

•  Vad ska hända? 
•  När ska det hända? 
•  Övrigt samt frivilliga tillägg 

•  Frågor 



Det här ska hända 

•  Totalrenovering av samtliga av fastighetens fönster 
•  Kräver att fönsterbågen med glasen lyfts ut 
•  Paraply täcker fönsterkarmen under tiden (2-3 v) 

•  Liftar används, inga ställningar 
•  Insidan av fönstret i lägenheten målas också 

•  Huvudentreprenör: Helsingborgs Byggplåt 
•  Underentreprenör: Brantfelts måleri 







Då händer det 

•  Startar med A-trapp   
•  Därefter B, C, D och F i tur och ordning. Källar- och 

trappfönster kan tas emellan. 

•  Tidsplanen är preliminär 
•  Varje lägenhet beräknas ta totalt 2-3 veckor  

•  Två veckor innan det är dags för din lägenhet får du en 
lapp i brevlådan från målarna. Håll utkik! 

 



Då händer det 

•  Målningsarbetet gör uppehåll ca 12 dec-7 januari 
•  Inomhustemperaturen i lägenheterna får ej understiga 15 

grader, ska avbytas om så blir fallet 

•  Färgen som används är linoljefärg, risk för lukt 
•  En del av fönstren arbetas det på i snickeriet, risk för lukt 

och oväsen 
•  Arbetstid för målarna är klockan 07-16. 
•  De använder rummet bredvid övernattningsrummet som 

fikarum. Använder även toaletten i biografen 
 



Vad krävs av oss? 

•  Att målarna kan komma in i våra lägenheter när de 
behöver 

•  Att de kommer fram till våra fönster och att alla saker är 
bortplockade från fönstren 

•  Gäller även dem som har fönster i källarförråden! Måste 
gå att komma fram. 

 



Tillägg 

•  Vill du få dina radiatorer/element målade? Fyll i 
formuläret här http://bit.ly/radiatorer för en bindande 
beställning. Kostnaden debiteras dig separat. 

•  Har du trasiga glas i ditt fönster? Trasigt glas ersätts som 
regel med nytt, till lägenhetsinnehavarens kostnad.  

•  Vill du INTE att målarna ska montera tillbaka samma 
persienner i fönstren efter målningen, meddela målarna 
separat.  

•  Vill du INTE att målarna ska måla redan målade haspar, 
meddela målarna separat. Vill du att de ska måla 
omålade haspar, meddela dem separat. 



Övrigt 

•  Paraplyerna som monteras i lägenheterna ska enligt 
målarens utsago vara kattsäkra. 

•  Kan vara klokt att hålla extra koll på lekande barn i 
lägenheter och trapphus under arbetet 


