
 

Viktig information om ert 
fönsterbyte 

Vi har fått förtroendet att genomföra fönsterbytet i era fastigheter.  
Mer information kring produkten och bytet kommer ni att få lite längre fram.  
Lyel kommer att genomföra kontrollmätning Tisdagen den 2/2. 
Vi kan inte ange exakt tidpunkt för när vi kommer till just er lägenhet. 
Mätningen kommer att pågå under hela dagen mellan 10:00-18:00. Varje 
lägenhet tar ca 10 minuter.  

För att kontrollmätningen ska gå så smidigt som möjligt ber vi er att plocka 
undan blommor, lampor och prydnader i fönstren. Ni behöver inte ta bort 
gardiner. 
 
 
Om ni har några frågor men ej kan vara hemma när vi kommer. Ring eller maila 
gärna så svarar vi på dessa.  

Om ni ej kan vara hemma under kontrollmätningen ber vi er hänga nyckeln i 
tuben, tänk på att endast hänga en nyckel i tuben så att den inte fastnar och vi 
inte kommer in. Läs även på föreningens hemsida om nyckeltub. Ni hittar det 
under Fakta om/Lås 

VIKTIG INFORMATION 
Information gällande arbetet, när vi kommer till just dig vid fönsterbytet och 
annan viktig information kommer att kommuniceras via informationsblad i er 
brevlåda. Fönsterbytet beräknas starta i början på April. 

Vid eventuella frågor så går det bra att kontakta oss på telefon nr.  
0141-47 10-03 eller mail Anthon.lilja@lyel.se 

Med vänlig hälsning 
Lyel Fastighetsmontage AB 
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Information med anledning av Covid-19 

• Vi värnar om både boende och personal och lägger mycket 
energi på att våra arbeten skall vara säkra för samtliga. Det går 
inte att helt skydda sig från smitta men vi gör det vi kan och ber 
även er att respektera de generella förhållningsregler som gäller 
generellt i samhället när vår personal besöker lägenheten. 

• Om du känner dig sjuk eller har symptom ber vi dig kontakta 
oss snarast, alt. sätta upp en lapp på dörren. 

• Tillhör ni en riskgrupp och absolut inte vill att vi kommer till 
er lägenhet så kontakta oss snarast, alt. sätt upp en lapp på 
dörren. 

• Har du möjlighet att vara borta från lägenheten under dagen för 
mätningen skulle det uppskattas. 

• Vi följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer och 
montörer arbetar inte vid sjukdoms symptom. 

• Vi spritar händerna mellan varje lägenhet. 

• Vill ni ställa frågor till montörerna så går det bra, men tänk på 
avståndet. 
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