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Fönsterprojektet. 
Nu är vårt projekt med att byta fönster i stort sett slutfört. Det återstår några punkter innan 
vi helt kan avsluta. 
 
Ventilationskontroll 

ü När detta skrivs återstår det att mäta och justera luftflödet i våra lägenheter. 
Eftersom vi med dörr och fönsterbytet förändrat den inkommande luften så behöver 
systemet rengöras och balanseras. 
 

Hängrännor burspråken. 
ü Det kommer att monteras hängrännor på låglängornas burspråk så vi slipper 

takdropp som stänker upp på tegelväggen med nedsmutsning och frostsprängning 
som följd. Detta är nu planerat till vecka 38.  

ü Så ni som bor i låglängorna måste bereda plats för montörerna invid väggen. 
 
Låsbara handtag. 

ü Som vi tidigare meddelat är de låsbara handtagen en bristvara och fortfarande 
restnoterade. Enligt nuvarande besked ser de ut att komma i början av november 
och då kommer montering att ske så snart som möjligt. Vi återkommer. 

 
Ekonomi. 

ü Eftersom vi lånade en ansenlig summa för att finansiera projektet återstår det att 
amortera på lånen. Styrelsens målsättning är att lånet skall vara amorterat på 10-12 
år för ett på sätt skapa låneutrymme inför kommande underhåll. 
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Garantier och skötsel. 

ü Eftersom garantierna på både montage och fönstren börjar gälla när vi är klara så är 
det av stor vikt att vi som boende inte gör åverkan, såsom justera eller förändra 
något. 

ü När låsbara handtag är monterade kommer vi att dela ut skötselanvisningar och även 
skriva ett skötselavtal med Fastighetsskötsel som även innefattar filterbyte på donet 
för inkommande luft som sitter under fönstren. 

ü Gör vi boende på rätt sätt så kommer det att förlänga fönstrens livstid väsentligt. 
 
 

Avkalkning vatten. 
Vi har ju sen länge planerat, och fått mandat från stämman, att montera in en utrustning för 
avhärdning av vårt inkommande vatten. Innan vi påbörjar det projektet vill vi vara helt säkra 
på att kostnaden för fönstren blir som vi planerat. Planerna är att sista fakturan skall betalas 
i oktober. Därefter kan vi börja. Vi borde således kunna starta under november. 
 
Soprummen. 
Våra soprum är nu kompletterade med hylla där vi lägger kartong samt behållare för 
batterier och glödlampor. Vi kommer även att komplettera med möjlighet att ställa flaskor 
med överblivet matfett. 
 
 
 
Lennart Andersson. 
Ordförande. 
 


