
SKÖT OM DINA FÖNSTER!
– en guide från BRF Båtsmannen

Som boende i bostadsrätt ansvarar du själv som  
boende för vissa delar av underhållet och alla vi till-
sammans genom föreningen för andra delar. Med 
några få undantag är det som går att nå från utsidan 
av huset föreningens ansvar och övrigt den enskilde 
bostadsrättsinnehavaren. 

När det gäller fönstren betyder det att ytorna på  
bågen och karmen som inte nås utifrån är ditt  
ansvar att underhålla. Fönstren är en utsatt del 
på huset och bör målas oftare än övriga detaljer. 
Därför har vi tillsammans kommit överens om att  
medlemmarna även bör måla övriga sidor av  
fönstret när så sker för att hålla nere kostnader för 
föreningens underhåll och därmed vår månads- 
avgift.

Som tack för att du målar även yttre delar av fönstret 
står föreningen för materialet som behövs, även för 
din del av fönstret.

För att få färg och penslar, kontakta någon i styrelsen 
(se hemsidan för kontaktuppgifter). 

Gör såhär
1. Börja med att skrapa bort gammal flagad färg 
med en färgskrapa. 

Om du upptäcker brister såsom avflagnad färg, 
omålat virke eller rötskada i fönstersmygen, foder-
brädor eller på fönsterbleck ska dessa rapporteras 
till styrelsen. Dessa delar ska i vissa fall målas med 
en annan färg.

2. Tvätta ytorna du ska måla med vatten och milt 
tvättmedel eller med målartvätt.

3. Maskera ytor som inte ska målas, t ex glaset,  
med maskeringstejp. 

4. Grunda på torra ytor med Fönstergrund om 
virket är väldigt slitet och trärent. Färgen är över-
målningsbar efter 24 timmar.

5. Måla med AlkydOljefärg. Stryk två gånger med 
minst 14 timmar mellan gångerna.  

Om så önskas kan AlkydOljefärgen användas även 
på droppblecket för att erhålla en vit yta istället för 
ren aluminium. 

Tack för din hjälp!

Bågens sidor är ditt ansvar att hålla efter. När du 
ändå målar, passa på att måla bågens utsida och 
karmen också.
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