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INFORMATION AVS. FÖNSTER - BRF AGATEN  

Fönstermontaget på Agaten beräknas starta under April 2019.  
Syftet med fönsterbytet är att minska föreningens uppvärmningskostnader och på samma 
gång öka såväl boendekomfort som energieffektivitet som ett steg i föreningens aktiva 
miljöarbete.  
Fönstren kommer att installeras i den kulör som man hade bygglov för då husen byggdes. 
(Orange). Anledningen att man går tillbaka till orginalkulören är att de vita fönster (med plåtar) 
som sitter på plats idag uppfördes utan bygglov, och det är av antikvariskt, kulturhistoriskt 
värde att man återinför den orangea kulören på brf Agatens fastigheter.  
Fönsterbrädorna kommer att fördjupas något (ca 30 mm) från ca 160 mm till ca 190 mm.  

 

PRAKTISK INFORMATION RÖRANDE FÖNSTERBYTET 

 

Avisering inför fönsterbytet sker två gånger. Två veckor, och en vecka innan montaget börjar. 
Entreprenören behöver tillgång till lägenheten under totalt en vecka för montagets 
fortlöpande. Under den första dagen går man in i lägenheten och demonterar samtliga fönster 
och ersätter dem mot nya. INGEN LÄGENHET KOMMER ATT STÅ UTAN FÖNSTER ÖVER NATT 
ELLER HELG.  
De efterföljande dagarna ägnas åt finarbeten, såsom listning, målning m m.  
När samtliga arbeten är klara genomför entreprenören byggplatsstädning och fönsterputsning.  
Det är viktigt att du som boende/medlem plockar bort SAMTLIGA SAKER inom ca 1 meter 
från fönsteröppningen till dess att montaget börjar.  
Detta för att säkerställa att montaget kan fortlöpa på ett smidigt sätt och att minimera risken 
för skador på den egna egendomen/möbler m m.  
Allt måste undan, blommor, gardinstänger, lampor och eventuella andra installationer såsom 
väderstationer, larm mm.  
Entreprenörens platschef heter Jerry Öster och finns på plats i etableringen på övre plan på 
Ormingeringen 72 (Gamla tvättstugan).  
Frågor kring entreprenadens genomförande ställs till projektledare Oscar Engström på  
010-442 12 50 alternativt mail (oscar.engstrom@hsb.se) 
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