
 

 

GARANTIBESIKTNING FÖNSTER 

Det är dags för garantibesiktning av era fönster. Ni som upptäckt eventuella 
defekter på fönster, fönsterbleck eller fönsterkarmar orsakade av tillverkning 
eller installation behöver skicka in era anmärkningar till e-postadress:  
garanti@agaten.se eller lämna lapp i 72:ans brevlåda.  

Det är viktigt att alla eventuella fel rapporteras senast 11:e juni 2021. 

Efter 11:e juni 2021 kommer man inte kunna rapportera in nya skador. 

 Vi kommer endast titta på garantifel. 

Ett garantifel kan tex vara fönsterhandtaget sitter löst, fönstrets inbyggda 
funktioner slutat att fungera, insläpp av vatten när fönstret är stängt. 
Färgflagor på fönstrets utsida, skavda fönsterbleck, buliga fönsterbleck, 
färgfel på fönsterbleck.  

 Ett exempel på ett ICKE garantifel är skador beroende på handhavande 
fel orsakad av medlemmen.  

 Efter 11 juni kommer entreprenören gå igenom anmälningarna för att se 
vilka som kan anses vara ett garantifel eller inte. De lägenheter som anses 
ska besiktigas kommer bli aviserade i sin brevlåda om datum och tid. Är du 
inte hemma vid detta tillfälle kommer vi inte ha möjlighet att besiktiga din 
bostad igen, det är därför ytterst viktigt att du är hemma den dag dina 
fönster ska bli besiktigade. 

 Slutbesiktningen planeras till den 22 juni  Efter besiktningen kommer fel som 
är konstaterade garantifel av besiktningsmannen att åtgärdas omgående 
av SBS Fel som inte är konstaterade garantifel kommer inte att åtgärdas. 
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BALKONGGARANTI 

Garantifels besiktning för balkonger påbörjas efter det att två år gått från 
slutdatum av uppförandet. Ni som ännu inte rapporterat in era fel behöver 
skicka in anmärkningarna till e-postadress:  garanti@agaten.se eller lämna 
lapp i 72:ans brevlåda.  Det är viktigt att alla eventuella fel rapporteras  

Entreprenörerna SBS och Balco kommer under två dagar att besiktiga de 
lägenheter som fortfarande har defekter på sina balkonger. De lägenheter 
som anses ska besiktigas kommer bli aviserade i sin brevlåda om datum och 
tid. Entreprenören kommer behöva tillträde till lägenheten under två dagar. 
Det är av största vikt att det ges tillträde under aviserade dagar, har du inte 
möjlighet att lämna tillträde till lägenheten under någon av de aviserade 
dagarna, kontakta SBS platskontor på grusplanen vid 73:an (de gröna 
byggbarackerna). Kontakt till platschef jerry.oster@sbsbetong.se.  

Detta arbete kommer att börja under 2022.   

Det som åtgärdas inom ramen för balkonggarantin är funktion och 
tillverkningsfel, inte handhavande fel. Alla medlemmar ska ha fått ett 
instruktionshäfte för balkongen. Fler finns att hämta i 72:an under onsdagar 
mellan 11-14:00. Titta noga i detta innan du anmäler ditt fel. 

 Efter besiktningen kommer fel som är konstaterade garantifel av 
besiktningsmannen att åtgärdas av Balco/SBS. 
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