
Byggbiten I Norrland AB

BRF.MURKLAN

SNART FÅR NI NYA FÖNSTER
I Er lägenhet kommer de nya fönstren att monteras:

……………………… DAGEN DEN ……………………
Innan arbetet påbörjas ber vi Er ”plocka rent” i och ca 1-2 mete  

runt fönstren.

• PLOCKA NED GARDINER OCH GARDINSTÄNGER
• TA BORT BLOMKRUKOR, LAMPOR MM. FRÅN ERA FÖNSTER
• LÄMNA EN FRI ARBETSYTA PÅ 1-2 METER FRAMFÖR ERA FÖNSTER
• TÄCK ÖVER ÖMTÅLIGA OCH DAMMKÄNSLIGA FÖREMÅL SOM 

T.EX. DATORER,ELEKTRONISK UTRUSTNING MM.
• BALKONGER BEHÖVER TÖMMAS

Detaljer som sitter på den ursprungliga fönstren som ni själv vill 
ha kvar får ni själva demontera.

OBS! Husdjur!
Montering av nya fönster föranleder mycket ljud i form av sågning 

och ev. bilning etc. så ta hand om era eventuella husdjur.

Om Ni inte är hemma så använder vi huvudnyckel!
Om ni ej medger användning av huvudnyckel vid fönsterbyte så ring 

montörledare: Stefan Sundin 070-684 63 14
Extralås får inte vara låsta!!

Ev. Frågor: Kontakta fönstermontör Krister Karlsson 070-2873802 
alt arbetsledare Stefan Sundin 070-6846314



Byggbiten I Norrland AB

Med start v. 19 kommer vi att byta ut fönstren hos er.
Syftet med detta är att med ett helhetsgrepp lösa problematiken 
kring dåliga fönster. De nya fönstren ger ett bättre ljud och 
isolervärde till er.

Hur påverkar det dig?
I samband med att vi byter hos dig så påverkas du under en dag, 
normalt så utförs arbeten om ca 1 lägenhet per dag
Arbetet går till så att befintligt fönster rivs/plockas ut, med 
detta kan medföras sågning, vilket medför damm, Montörerna kommer 
att ”grovstäda” efter sig, men en viss mängd ”finare” damm kan 
finnas kvar.

Vi kommer att använda huvudnyckel
Om du inte är hemma kommer huvudnyckel att användas. Har du ett 
extra lås är det viktigt att du även lämnar det öppet.
Har du frågor kring detta kan du kontakta Stefan Sundin 
på telefon nr. 070-684 63 14

Viktigt för dig att veta
Montören aviserar sitt arbete 1-2 dagar i förväg. 
Före montaget vill vi att du tar bort ömtåliga saker, 
lampor, krukor, växter mm. I ett område av ca 1,5 m från 
fönstren.

Montageplanen
Vi börjar alltid högst upp i trapphuset och jobbar oss nedåt. 
Vi lägger en lapp i just er brevlåda 1-2 dagar innan 
fönsterbytet. Arbetstider 07:00 - 16:00

Med hopp om ett gott samarbete! Stefan Sundin 070-6846314


	Hur påverkar det dig?
	Vi kommer att använda huvudnyckel
	Viktigt för dig att veta

