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Fönsterrenovering kommer att utföras i fastigheten mellan 7-22 december. 

Vi behöver tillträde till er lägenhet de flesta vardagar under tidsperioden och behöver därför nycklar. 

För att säkerställa en bra och smidig start försöker vi märka upp några lägenheter redan vid 

nyckelinsamlingen. 

Nyckelinsamling och start uppmärkning fönster 

Fredag 3 december, kl 07.30-08.00 i porten 

 

 

• Allt arbete utförs inifrån lägenheterna.  

• Plocka bort allt från fönstren och ca 2 meter runtomkring, gäller samtliga 

fönster och terrasser/balkonger. Vi ansvarar ej för icke bortlockade saker. 

• Rulla ihop mattor så att en fri väg lämnas till ytterdörren. Vi täcker sedan golvet framför 

fönstren med skyddsmattor. 

• Vid arbetet används slipmaskin med dammsugare för att minska dammspridning. Efter 

färdigställt arbete utförs en enklare grovstädning av ytorna runt fönstren.  

 

Tidplan 

Alla: 7-22 december 

 

 

 

 

Arbetsgången är följande:  

• Alla fönster och balkongdörrar separeras, ytterbågarna tas till verkstad och innerbågarna 

hängs tillbaka.  

• Fönsterskydd i form av ”paraplyer” monteras.  

• Karmarna, som sitter fast i fasaden, behandlas inifrån lägenheterna. 

• Persienner kommer att sitta kvar, uttjänta persienner ansvarar vi ej för. 

• Fönstren skrapas, slipas, kittas, målas och nya tätlister monteras. 

• Bågarna hängs tillbaka och synas av. 

 

Kontaktperson Mälardalens Fönsterrenovering AB: 

Mathias Olsson, projektledare 

Mail: mathias@malardalen.nu 

Tel: 08-12021101  

mailto:mathias@malardalen.nu
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För de boende som önskar kan vi även: 

Måla fönster och balkongdörrar invändigt. Pris per båge inklusive karmdel. Obs! ofta fler bågar i ett 

fönster, exempelvis 2 bågar i ett dubbelfönster.  

Måla foder, nischer och fönsterbänkar. Markera nedan hur många så ringer vi upp er för prisuppgift. 

Montera energireducerande glas som minimerar kallras vilket ger en varmare och behagligare 

inomhusmiljö. Kan också fås i ljuddämpat utförande. 

Montera persienner. 

Klipp av och lämna nedanstående beställning ifylld och underskriven till projektledaren vid start 

eller tejpa upp den på ett fönster om du inte kan vara hemma.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beställning 
 

Härmed beställer jag/vi följande arbete (pris inkl moms):     

Invändig målning fönsterbåge 900kr/båge (efter ROT 657kr) _______ st 

Invändig målning balkongdörr 1500kr/båge (efter ROT 1095kr) _______ st 

Invändig målning foder, nischer och fönsterbänkar (offereras på plats) _______ st 

Persienner 850kr/st (ej giltigt för rot-avdrag)  _______ st 

Energireducerande glas 700kr/båge (ej giltigt för rot-avdrag) _______ st 

Ljud- & energireducerande glas 1400kr/båge (ej giltigt för rot-avdrag) _______ st 

Jag vill nyttja ROT avdrag och är införstådd med att en avgift om 300kr debiteras för den 
administrativa hanteringen. För att nyttja ROT avdrag måste lägenhetsnummer och personnummer 
tillhandahållas. 

Ja  Nej 

 
Namn: ________________________________________________________________  

Telefon: ___________________________E-mail: _______________________________ 

Adress: ________________________________________________________________  

Lägenhetsbeteckning (OBS! 4 siffror): _________ Personnummer: _____________________ 

Underskrift:  ________________________________________________________________ 


