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Byte av fönster och balkongdörrar på Brf Skogsbrynet 

Som styrelsen tidigare informerat om kommer, i enlighet med underhållsplanen, byte av fönster och 

balkongdörrar att genomföras i alla lägenheter i Bostadsrättföreningen Skogsbrynet. Det är 

Fönsterspecialisten Norrland som fått förtroendet att genomföra detta arbete.  

Arbetet med mätning och planering sätter igång omgående. Själva arbetet att byta fönster beräknas 

för närvarande att starta i slutet av maj och pågå under ca 1 år.  

 

Här följer svar på några övergripande frågor som kan vara av intresse: 
 

Vilken ordning kommer fönsterbytet att ske? 

Arbetet startar i hus 3 för att sedan fortsätta i hus 4, hus 6, hus 1 och hus 2.  

 

Hur vet man när de kommer till respektive lägenhet? 

Fönsterspecialisten kommer att inbjuda till informationsmöte ca 2 veckor före att arbetet påbörjas i 

respektive hus. Då presenteras en tidplan så att boende vet ungefär när arbetet skall ske i 

lägenheten. Information och tidplan kommer att finnas på anslagstavlor och på hemsidan.  

Ca 2 dagar före man kommer till er lägenhet kommer en avisering som tejpas upp på er dörr (här kan 

man även skriva) som läggs i ert postfack. 

Fönsterbytet i just er lägenhet kommer att pågå i ca 2 - 4 dagar. 

 

Vilken typ av fönster och balkongdörrar blir det? 

Alla fönster och balkongdörrar bli av trä med aluminiumutsida. Fönster kommer att vara av modell 

dreh-kip av modell som visades på vårt tidigare informationsmöte. Balkongdörrar kommer att vara 

helglasade. 

 

Hur blir det med persienner? 

Alla fönster kommer att levereras med vita mellanglaspersienner. Det går inte att ha svarta 

persienner eftersom de alstrar så mycket värme att glaset kan spricka.  

 

Kan man bo kvar medan arbete pågår? 

Ja, det går bra att bo kvar i lägenheten.  

 

Vad måste man göra själv? 

Den dag då fönsterbytet skall ske måste möbler som står framför fönster flyttas ut på golvet, 

Blommor och annat som finns framför fönster måste också flyttas. Mer information kommer när det 

blir dags. 

 

Kan man byta fönster på vintern? 

Ja, det är inga problem eftersom tiden då det inte sitter något fönster i hålet är relativt kort. 

 

Blir det någon höjning av månadsavgiften? 

Nej, månadsavgiften kommer att vara densamma som nu även när fönsterbytet är genomfört. 

 

Hälsningar 

Styrelsen  


