
Juni 2018

Hur mår dina fonster??

Som du vet har styrelsen under ett par år brottats med frågan om hur våra fönster mår och när det
är dags att göra ett ftinsterbyte. Vi har gjort undersökningar, vi har tagit hjälp av ft)nsterkonsulter
och vi vet att ungefiir 50 % är i mer eller mindre dåligt skick och att ungefiir 50 %o ar bral

Konsulter i all iira - men nu vill vi stiilla några snabba frågor till dig, det tir ju i alla fall dina

Jönster! !

Har du några problem med att öppna eller stänga något fonster?

Har du problem med att det drar från något ft)nster?

Har du några fönster där ftirgen börjat lossna?

Har du några rötskadade ft)nster?

Har du nägraproblem med balkongdörren?

Har du något I nägra fcinster som du tycker bör åtgärdas snarast?

Om du inte orkar svara på ovanståendefrågor, skulle det hjrilpa oss mycket om kan ringa in det
av nedanstående slternativ som grillerfiir dig:

Mina ftinster är: DUGER DÅLIGA
något år

Har du något annat som du vill meddela styrelsen angående fönstren?

Du kan ta med denna enkät till informationsmötet den 13 juni eller lägga den i brevinkastet till
panncentralen. Vi vill giirna ha ditt svar senast den 14 juni.

Tack for din hjälp!
Styrelsen

St

st

st

BRA

Namn: Port nummer:



Juni 2018

Hur mår dina fonster??

Som du vet har styrelsen under ett par ar brottats med frågan om hur våra ftinster mår och niir det
?ir dags att göra ett ftinsterbyte. Vi har gjort undersökningar, vi har tagit hjälp av ft)nsterkonsulter
och vi vet att ungeftir 50 Yo är i mer eller mindre dåligt skick och att ungefrir 50 Yo ar bral

Konsulter i all iira - men nu vill vi stiilla några snabbafrågor till dig, det iir ju i allafall dina

Jönster! !

Har du nägra problem med att öppna eller stänga något ft)nster?

Har du problem med att det drar från något ftinster?

Har du några ftinster diir ftirgen börjat lossna?

Har du nägrarötskadade ftinster?

Har du några problem med balkongdörren?

Har du något I nägra ft)nster som du tycker bör åtgärdas snarast?

Om du inte orkar svara på ovanståendefrågor, skulle det hjrilpa oss mycket om kan ringa in det
av nedanstående alternativ som giillerfiir dig:

Mina ftinster åir: DUGER DÅLIGA
något år

Har du något annat som du vill meddela styrelsen angående frnstren?

Du kan ta med denna enkät till informationsmötet den 13 juni eller lägga den i brevinkastet till
panncentralen. Vi vill g2irna ha ditt svar senast den 14 juni.

Tack ftr din hjälp!
Styrelsen

st

BRA

Namn: Port nammer:


