MARS 2021

Nyhetsbrev BRF Svartvik
Erbjudande om fönsterrenovering
Hej boende i Brf. Svartvik.
Här kommer ett erbjudande om fönsterrenovering framtaget
i samarbete med företaget Bruske Delér
Fönsterrenoveringar.

Att tänka på
•
•
•

•
•
•

Arbetena måste bedrivas inifrån
lägenheten.
Arbetstider är måndag till fredag
mellan klockan 7.00-16.00.
Tänk på att flytta undan möbler
framför fönster. Gardiner och
blommor samt prydnader i och
runt omkring fönster måste tas
bort.
Det behöv ca 1,5–2 meter framför
fönstren.
Täck ömtåliga möbler, tv, radio mm
i närheten av fönstren.
Finns det mattor eller andra
föremål som ni är rädda om ställ
undan dessa under tiden arbetena
pågår.

Frågor: Mejla styrelsen
på info@brfsvartvik.com

Moment som ingår i erbjudandet är;
•
Omkittning av fönsterbåge
•
Omtätning av fönsterbåge
•
Montage av dammlist (sitter mellan rutorna)
Om ni har frågor kring detaljer i arbetet skall ni vända er till
kontaktpersonen från Buske Delér i första hand
Det kan vara bra att veta att kostnaden för detta erbjudande
för era fönster är ca 25–30% billigare än den kostnad ni skulle
få om ni själva köpt denna tjänst.
Vi vill också informera om att det inte är alla fönster i er
lägenhet som har kittade fönster, balkongdörrens fönster är
ett sådant exempel, kolla gärna hur det förhåller sig i just er
lägenhet innan ni beställer kittning. Det går givetvis bra att
beställa övriga moment för fönster utan behov av kittning.
Fyll i bifogad blankett och lämna den i Svartviks brevlåda,
Svartviksslingan 49 så samlar vi ihop alla beställningar.
Vi önskar blanketten senast den 21 mars.
Styrelsen i Brf Svartvik
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Vi på Bruske Delér Fönsterrenoveringar AB har fått i uppdrag att lämna ett erbjudande till
alla boende, att utföra om kittning och fönstertätning av fönster i Er lägenhet. Arbetena
måste bedrivas inifrån lägenheten. Dessa arbeten gäller samtliga fönster i lägenheten.
Våra arbetstider är måndag till fredag mellan klockan 7.00-16.00.
Ni har möjlighet att lämna intresseanmälan på detta arbete och sedan kommer vi överens
om en tid som passar oss båda.
Start av projektet kommer att ske så fort det kommer in beställningar och sedan jobbar vi
på så länge intresseanmälningar kommer in. En preliminär produktions-tidplan kommer
att sättas upp i trapphuset vid start. Arbetet beräknas ta ca 1–3 arbetsdagar i varje
lägenhet.
Vi hoppas på god kommunikation och ett trevligt samarbete under den tid vi far arbeta
hos Er.
Brf Svartviks styrelse ser detta som en angelägen åtgärd, många har efterfrågat hjälp med
detta under de senaste åren. Samma erbjudande har tidigare riktats till boende i
Minneberg som Bruske Delér utfört med fullgott resultat.
Styrelsen anser att det är viktigt att fönsterrenovering genomförs. Kostnaden kan tyckas
hög men det är viktigt att våra fönster är i gott skick.
Anmälan skall gå till på följande sätt:
Vid intresse använd bifogad blankett och lägg i styrelsens brevlåda, Svartviksslingan 49.
Anmälningsblanketten måste lämnas in och vara påskriven för att vara bindande.
Skulle det vara så att man är osäker på vad som skall göras på era fönster så går det bra
att beställa sedan bestäms exakt vad som skall göras på plats. Mao det är inte ett problem
om man skulle råka beställa fel.
Att tänka på;
Tänk på att flytta undan möbler framför fönster. Gardiner och blommor samt prydnader i
och runt omkring fönster måste tas bort. Vi behöver ca 1,5–2 meter framför fönstren.
Täck ömtåliga möbler, tv, radio mm i närheten av fönstren. Har ni mattor eller andra
föremål som ni är rädda om ställ undan dessa under tiden arbetena pågår.
Om Ni inte kan vara hemma under den aktuella tiden, ber vi Er lämna nycklar till
hantverkarna på plats. Nycklar lämnas tillbaka i brevlådan när vi är klara om inget annat är
överenskommet.
Arbetets gång;
Förbesiktning utförs av platschefen.
✓ Moment 1: Rivning av gammalt löst fönsterkitt och applicering av nytt.
✓ Moment 2: Rivning av gamla tätningslister och montage av nya som limmas dit.
✓ Moment 3: Smörjning av beslag.
Det är viktigt att täckmaterialet får ligga kvar i lägenheten under tiden vi arbetar.
Har ni frågor går det bra att ringa till ansvarig projektledare Daniel på telefon
08-410 098 11 eller mejla till daniel@bruskedeler.se
Daniel Jonsson, Bruske Delér Fönsterrenoveringar AB
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SIDA 3

Anmälningsblankett Brf Svartvik
Arbetsmoment

Pris/St

Omkittning av
fönsterbåge, per båge
Omtätning av
fönsterbåge, per båge

Antal

Rum

Arbetskostnad

Material

Pris/st efter ROT

1725 kr

1466 kr

259 kr

1289 kr

800 kr

680 kr

120 kr

596 kr

400 kr

340 kr

60 kr

298 kr

Summa

Montage av dammlist
(sätts på mellanrutorna 2st per
båge)

Summa
Summera samtliga arbeten och skriv in summan, samtliga priser är inklusive moms. Betalningsvillkor 10 dagar netto efter utfört arbete.

Föreningens namn BRF Svartvik
Namn

När Ni skickar in beställningen glöm
inte att:

Adress
Postnummer

Se till att det finns utrymme till att
nyttja Rot avdraget. Om ni inte har
möjlighet till Rot är det priset i vänstra
spalten som gäller. För information om
Rot avdragets storlek, gå in på
skatteverket.se

Skatteverkets
lgh.nr.
Medlemsnummer
Vid ROT avdrag
ange
personnummer

Se till att samtliga fält här bredvid är
ifyllda.
Beställningen skickas till
Bruske Delér Fönsterrenoveringar
genom att lämnas i styrelsens
brevlåda, Svartviksslingan 49.

Mejl
Telefon, dagtid
Underskrift
Datum

Jag förstår att Bruske Delér Fönsterrenoveringar behandlar mina personuppgifter för
att leverera tjänsten/produkten. Mer information hittar du på www.bruskedeler.se
OBS! Viktigt att Ni fyller i samtliga uppgifter enligt instruktionerna.
Otillräcklig eller felaktig uppgift som föranleder korrigering i efterhand,
medger oss rätten att tilläggsfakturera Er en avgift om 500 kr.

Lämnas
senast den 21
mars.
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