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        Brf Ringen 2012-12-12 
 
Vi har nu färdigställt renoveringen av Era fönster.  
Vi tackar allra ödmjukas för ett riktigt gott samarbete av Er och för att Ni ställt upp och plockat 
bort i fönstren och har lämnat tillträde till Er lägenhet under dessa omständigheter som har 
varit. Hoppas Ni ska vara nöjda med Era nya fönster, nedan följer en anvisning hur Ni ska 
sköta dom nya fönstren. 

Skötselanvisning 
 
Aluminiumprofilerna som är underhållsfria, och alltså inte rostar, kan med ljummet vatten och 
vanligt rengöringsmedel hållas rena från damm och smuts. 
VIKTIGT: Det får ej borras hål el liknade i aluminiumprofilerna, vid åverkan försvinner 
garantin. Vid rengörning av glasen använd fönster putsmedel med vatten och en ludd fri trasa 
eller gummiskrapa. Använd inte skarpa metallföremål, såsom skruvmejsel eller stämjärn, ej 
heller stålull för att skrapa bort hårt sittande föroreningar på glaset. 
Använd istället Sidol (eller annat rengöringsmedel för glaskeramikhällar). 
 

Öppning och stängning av ventil 
 
Ventilen är försedd med armar på båda sidorna,  
man kan reglera luftflödet genom att öppna och  
stänga. Stängning av ventil sker genom att man  
för armen inåt mot ventilen och öppning sker  
genom att föra armen utåt från ventilen.  
Man kan även ha armarna åt varsitt håll vilket  
innebär att ventilen går på halvfart. 
SKÖTSELRÅD  
Ventilen bör med jämna mellanrum rengöras för att förhindra igensättning och 
därigenom minskat luftflöde. Vid behov skruvas invändig del bort och damsugs. 
 
Vi kommer att återkomma med boendebeställningar där ni kan beställa diverse åtgärder 
insida av fönster/ balkonger ( målning ) i mitten på Januari. 
 
Vi kommer även att måla Era utsidor på balkonger under första halvåret 2013 som 
föreningen har extra beställt. 
 
Om det skulle vara något med Era nya fönster går det bra att ringa 08-7717755 och 
ange Brf Ringen P12026 eller mail till info@fogen.se så skickar vi ut en servicetekniker. 
 
Vi på Fog & Fönsterservice önskar Er en riktigt God Jul & Gott Nytt År. 


