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Fönsterbyte Brf Västra Galaxen 1  www.riksbyggen.se 

Fönsterbytet har nu pågått i ca fyra månader och arbetet har gått bra.  

Under v. 52 och v. 53 tar Riksbyggen och entreprenören JO Fönster och 

Bygg AB ett jul - och nyårsuppehåll. 

  

I början på januari kommer arbetet med fönsterbytet att fortsätta igen.  

Under v.1 kommer en del utvändigt arbete att pågå och i v.2 kommer 

leveransen av fönster till Merkurigatan 37-51. 

 

Arbetsstyrkan hos JO Fönster och Bygg AB varierar mellan 4 - 8 personer 

under tiden fönsterbytet pågår. Fram till nu har man haft ett arbetslag på plats 

med fyra personer men de kommer nu att i vissa perioder sätta in ytterligare 

ett arbetslag. Arbetet går då snabbare framåt och det är möjligt att vi kommer 

till er bostad tidigare än vad vi tidigare har informerat i den preliminära 

tidplanen. 

Alla boende får aviseringar om när fönster- och balkongdörrar placeras ut på 

respektive uppfart vid era bostäder samt en separat avisering om när 

montaget kommer att utföras i er bostad.  
 
Leveranser av fönster/balkongdörrar 

• Fönster och balkongdörrar sorteras lägenhetsvis och placeras ut på 
respektive uppfart vid era bostäder.  

• Avisering om när fönster och balkongdörrar placeras ut sker ca en 
vecka i förväg.  

Aviseringar om när arbetet påbörjas i bostaden 

• Alla lägenheter kommer att aviseras separat senast torsdag i veckan 
innan fönsterbytet påbörjas. På aviseringen framgår vilken dag arbetet 
startar i er bostad.  

 
Kontaktpersoner JO Fönster och Bygg AB: 

 
Projektansvarig:  
Jan Olsson  
Tel: 070-618 38 13  
 jan.olsson@jobygg.com 
 

Platschef:  
Daniel Johansson  
Tel: 070-928 79 47 
 daniel.johansson@jobygg.com 

 

  

 

 

Var god vänd 

Information 
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Preliminär tidplan 

Nedan följer en preliminär tidplan där man ser i vilken turordning arbetet 

kommer att utföras.  
 
2021 
Adress:                                  Vecka: 

Merkurigatan 37-51                 v. 2-5 

Jupitergatan 1-15                    v. 5-7 

Jupitergatan 17-31                  v. 7-10 

Jupitergatan 24-46                  v.10-13 

Merkurigatan 57-79                 v.13-16 

Uranusgatan 1-23                   v.16-20 

Uranusgatan 25-43                 v. 20-23 

Uranusgatan 16-30                 v. 23-25 

Uranusgatan 4-14                   v. 25-27 

 

 

Corona/Covid-19 

Hos Riksbyggen och JO Fönster och Bygg följer vi noggrant 

Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer kring 

förhindrande av smittspridningen av Coronaviruset. Vi följer utvecklingen 

kontinuerligt och är beredda att vidta åtgärder om det skulle bli nödvändigt. 

Med anledning av de rådande omständigheterna med coronaviruset vill vi att 

ni informerar oss om ni känner av några symtom i samband med att vi ska 

påbörja arbetet med fönsterbytet i er bostad. Vi kommer då att ha en dialog 

med er om hur vi ska gå vidare. 

 

                        Vi önskar er alla en riktigt  

                  GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 

 

                                        
 

Vänlig hälsning 

 

Marlene Eklund 

Projektledare  

Tel: 018-18 97 02 

E-post: marlene.eklund@riksbyggen.se 

Stefan Käppe 

Projektledare  

Tel: 018-18 97 19 

E-post: stefan.kappe@riksbyggen.se 
 

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.  
 


