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Från början till slut på våra fönsterbyten

1) Försyn utförs för att dokumentera ev. befintliga skador runt fönster samt golv framför fönster. 

2) Täckpapp (mjölkpapp) läggs ut för att skydda golven i lägenheterna. Därefter skyddas möbler, saker i rummen 
med skyddsplast. (Se foto blad 2)

3) Kontroll/check utförs för att se vilka fönster (littror) som skall monteras i lägenheten.

4) Rivning samt bortforsling av befintligt fönster utförs. (Se foto blad 3)

5) Nytt fönster monteras. (Se foto blad 4)

6) Drevning (Mineralull) utförs. (Se foto blad 5)

7) Bottningslist monteras. (Se foto blad 5)

8) Bottningslisten täcks sedan invändigt med latexfog. (Se foto blad 5)

9) Fogen täcks sedan av en vitmålad furulist som spikas fast.

10) Utvändigt så monteras fönsterbleck och tröskelbleck. (Se foto blad 6)

11) Efterbeslagning samt funktionskontroll av fönster/fönsterdörr utförs.

12) Avstädning av arbetsområdet utförs. ( Se foto blad 6)

13) Allt detta dokumenteras i en egenkontrollrapport som skrivs till varje lägenhet. (Se foto blad 7)



Preliminär planering för fönsterbytet inom Brf Runstenen. 

• Avisering för mätning Oktober Mätning 
utförs på plats November

• Sammanställning till fabrik November

• Provmontage utförs(mätning provfönster oktober) November

• Montage fönsterbyte startar Mars v12



Avisering (minst 1 vecka före start)
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Inför fönsterbyte
• Vi behöver en transportväg på ca 1 meters 

bredd fram till alla fönster. 

• Arbetsytan framför dina fönster ca 1,5 meter. 

• Vid sidan av dina fönster ca 0,5 meter.

• På balkongerna får inga saker stå i anslutning 
till vägg/dörr, flytta sakerna mot räcket.

• Om ni har trägolv på balkongen så måste ni ta 
bort ca 20 cm ut från dörren.

Har ni husdjur måste ni hålla dessa inlåsta eller
bortlämnade under hela fönsterbytet. FMS tar inte ansvar
för era husdjur
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Täckning (utförs av FMS) 
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Rivning
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Montering
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Drevning, bottningslist samt listning
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Montage fönsterbleck, träfoder samt städning
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Dokumentation
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