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TURORDNING - FÖNSTERARBETEN 
Vi lämnar meddelande till boende om start. 

Cylindern till ytterdörren försätts i serviceläge de tider vi önskar tillträde. 

Har ni inte serviceläge på er nyckelcylinder, ber vi er ta kontakt med platsansvarige innan 

start för nyckelöverlämning. 

 

Vi går in i lägenheterna och plockar ner ytterbågarna.  

Vi rengör, slipar karmar, justerar, målar och städar efter oss.  

Innerbågarna sitter kvar hela tiden så dessa kan stängas. 

Vid dåligt väder monteras väderhuvar som sätts upp utanpå fasaden. 

 

Det kan vara för hög fuktkvot i karmarna innan vi börjar arbeta med dessa och det är väldigt 

viktigt att karmarna får torka upp innan de börjar målningsbehandlas.  

Kan behöva torkas upp under flera dagar. 

 

Ytterbågar renoveras och målas fullt färdiga i vår verkstad.  

 

Vi måste ha tillträde till lägenheter för att måla mellanstrykning samt slutstrykning. Färgen måste 

torka mellan strykningarna vilket kan ta flera dagar beroende på väderlek även fast det kan finnas 

väderskydd. 

 

När ytterbågarna är klara på verkstad måste vi ha tillträde för att montera dessa. 

 
Att tänka på: Vi behöver fri yta 1,5 meter framför fönstren, gardiner, blomkrukor mm. 

Dessa plockas undan av boende. Vi måste in i varje lägenhet ett flertal ggr under en 4 

veckors period och vi meddelar minst 2 dagar i förväg första aviseringen. Eventuellt 

upptäcks rötskador som måste åtgärdas.  

 
Observera att vid omfattande rötskador kan tidsperioden på 4 veckor komma att förlängas i vissa 

lägenheter. 

 

Efter första aviseringen sätts en aviseringslista upp på utsidan av er ytterdörr där ni kan 

följa tillträdesavisering även fast vi har era nycklar.  
 

Lägenheter har system med servicenyckel:  

För dessa lägenheter ber vi er låsa er cylinder i serviceläge så vi får tillträde till lägenheten(se 

bild) under de aktuella dagarna vi önskar tillträde. 

OBS! Glöm inte att försätta dörren i serviceläge även om vi kommer när ni är hemma, och ni 

sedan går när personalen är kvar.  
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Tider under entreprenaden: 

Under V27-40 kommer vi utföra diverse utvändiga målningsarben med 

paneler, dörrar, synliga takstolar mm, och vi kommer att ha personal som går 

runt på området till och från.  

Under V28-30 kommer vi att utföra fönsterbyten i dagisverksamhetens 

lokaler. 

Start i lägenheter sker under V34 (se tidsplan för specifikation) 

All personal som arbetar i entreprenaden har ID06 samt loggade kläder  
 

Vi grovstädar efter oss dagligen och hoppas på bra samarbete.  

Har ni frågor kring projektet, tveka inte att kontakta nedanstående.  

(Under semester V30-32 ber vi er kontakta kontoret på info@fogen.se ) 

 

Vid uppstart V34 så kommer vi att ha en lagbas på plats, som kommer sköta 

detaljplaneringen samt aviseringar av lägenheterna. Mer info kommer på era 

aviseringslappar. 
 

MED VÄNLIG HÄLSNING 

Projektledare   Mobil 

Patrik Nyström   0707613209 

E-post    patrik.nystrom@fogen.se 
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