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INFORMASJON  
    

Til beboere i Lohøgda BRL 
 
I forbindelse med montering av nye vinduer og balkongdører har vi utarbeidet en 
overordnet fremdriftsplan på hvilken periode dere kan forventer det blir montering i de 
respektive blokkene. 
Samtlige beboere får dette informasjonsskrivet 1-3 uker før monteringen starter i 
blokken med en detaljert fremdriftsplan, den viser hvilken dag det kan forventes 
montering på. I tillegg kommer det beskjed med lapp på døren minimum 2 dager (ikke 
virkedager) før monteringen starter i deres leilighet med hvilken dag og klokkeslett 
arbeidet starter. 
Her kommer informasjonsskriv for vindu/balkongdør, Fasadevask og overordnet 
fremdriftsplan slik at dere er forbrett på hva som skjer fremover. 
 
Vi gjør også oppmerksom på at følgende er beboers ansvar: 

-  Rydde bort møbler, taklamper som henger i ledning, bilder o.l. minimum 1,5 meter 
foran arbeidsstedet i stuen og vinduet i rommet ved siden av. På soverom mot 
inngangsside er det behov for 1 meter, samt balkong mot stue vinduene. 

 
- Gardinfester eller andre ting som er montert på eller i nærheten av vindu må også 

demonteres av beboer. Store gardinbrett over stuevindu kan bestilles de- og remontert 
av oss. Se tilvalgs listen.  

 
- Tildekking av møbler kan gjøres med plast (deles ikke ut). Må festes godt da det blir 

gjennomtrekk når vinduene tas ut. 
 

- Tildekking av gulv. Dette kan gjøres med tykk papp som festes godt (deles ikke ut). 
Plast må IKKE brukes på gulvet pga. sklifare, og fare for at den fester seg rundt bena. 
 

- Vi dekker til gangbane og arbeids sted med arbeidsbelegg. 
 

- Skjulte ledninger som er gjemt bak gerikter/lister må opplyses til montøren da det 
brukes sag for demontering av vindu/utforing/gerikter(lister). 
 

- Ledninger og stikk kontakt som kommer i konflikt med arbeidet, løsnes av oss og 
remonteres av en elektriker. Elektriker varsler selv remontering. Remontering vi skje 
0-5 dager etter montørene til Vindu Entreprenøren er ferdig. Uteblir elektriker for 
remontering ta kontakt med Bjørn Andre i Elektro-Sivert på tlf. 48 11 74 12 
 

- Når det gjelder terrassegulv som er montert jamt med overkant terskel på balkongdør. 
Ikke begynn med demontering før vi har tatt ut balkongdøren. Det er store muligheter 
for gulvet ikke kommer i konflikt med det nye balkongdørbladet. Om det sku være 
behov for demontering bistår vi.      

 
 
 
 



  NR: 3.03.02 
 

Kvalitets og HMS system for Informasjon II Sist revidert 
Vindu Entreprenøren AS  09.03.2020 

 
 
 
 
STØV. 
Det vil bli noe støv og skitt i forbindelse med våre arbeider. Vi feier opp med kost og 
feiebrett, men vasker ikke. 
 
HMS. 
NB! Våre montører er pålagt å bruke vernesko, også innendørs. Det vil bli brukt gummimatter 
under arbeidsstedet.  
Det er IKKE anledning til å oppholde seg i samme rom som arbeidet pågår, dette pga. HMS 
forskrifter, men det er mulig å oppholde seg i et annet rom i boligen. 
 
ARBEIDSTIDER. 
Arbeidet i ukedager starter opp ca. kl. 07.00 og vil kunne pågå frem til ca. kl. 17.00/18.00. 
Arbeid utover dette blir eventuelt avtalt med den enkelte beboer. 
Det kan forekomme lørdags jobb. Lørdags jobb varsles særskilt hvis det er behov for det. 
Arbeidet vi da starte opp ca. kl. 09.00 og vil kunne pågå frem til ca. kl. 17.00.   
 
TILBAKEMELDING. 
Vi vedlegger et tilbakemeldingsskjema som skal benyttes hvis du ikke er fornøyd med våre 
leveranser, eller om det skulle være ris, ros☺ eller annet. Ta gjerne direkte kontakt med våre 
montører på stedet dersom det oppdages en skade, slik at dette kan ordnes opp i med en gang. 
Det vil forkorte ev. reklamasjonstid betraktelig. 
 
IKKE HJEMME. 
Dersom det ikke kan være noen hjemme på den varslet monteringsdagen, eller det er avtalt 
med en nabo eller andre, ta kontakt med prosjektleder og avtal overlevering av nøkler til 
leiligheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Vi ser frem til et hyggelig samarbeid! 

Vennlig hilsen 
Vindu Entreprenøren AS 

 
Kjetil Olsen 

Prosjektleder/Tømrermester 
Tlf. 957 00 401 

lohogda@nyttvindu.no 
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Tilbakemelding- og reklamasjonsskjema for Lohøgda BRL 
     
Vi anser oss nå som ferdige med utskiftingen av vinduer/balkogdør i Deres leilighet.  
 
Skulle det ha oppstått skader under vårt arbeid, ber vi deg ta direkte kontakt med 
montørene dersom de fortsatt er på byggeplassen så dette raskt kan utbedres.  
 
For andre tilbakemeldinger ber vi om at dette beskrives tydelig på skjemaet nedenfor. 
Skjema sendes oss på lohogda@nyttvindu.no så raskt som mulig. Kan også leveres i 
postkassen som er inne på Showroom. 
 
Reklamasjoner på glass og finish må meldes inn på dette skjema senest innen 7 dager 
etter montering. 

 

 
Navn (også på ringeklokke): 
 
Adresse og leil.nr. (Ikke H.nr.) 
 
Kontakt tlf.: 

 
E-post: 

 
Vi har følgende bemerkninger: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reklamasjon utført 
 
Dato: 
 
 
 

 
 

Signatur beboer 
 

 
 
 
 

 
Signatur håndverker 
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