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Ett renoveringsprojekt är ett samarbete mellan husägaren och hantverket, och ju bättre 
samarbetet är desto större är sannolikheten för en bra process och ett bra resultat. Här 
är 5 bra råd om hur man bäst förbereder ett besök av hantverkaren.

 Töm fönsterkarmen - hela fönsterkarmen:
De flesta kommer vanligtvis ihåg att fönsterbrädan skal rensas av blommor, bilder och andra dekorativa 
föremål, men man måste också komma ihåg att om det finns en gardin, måste den avlägsnas innan hant-
verket börjar. Kanske är det en del av överenskommelsen att hantverkaren måste ta ner gardinen, så är det 
självklart bra. Men om så inte är fallet kan missförstånd uppstå och uppgiften tar längre tid att lösa. 

 Tänk på den fria mätaren
Det kräver utrymme att arbeta. När ett gammalt fönster skal demonteras och en ny skal infogas behöver 
hantverkaren utrymme runt fönstret. Vi brukar säga att hantverkaren måste använda en fri mätare hela 
vägen runt fönstret, så var god rör dig i soffan, hyllan eller vad som helst kan vara nära fönstret.

  Täck av - men bara de rätta ställena
Något som människor är mest trötta av av hantverkare är att de sviner. De flesta hantverkare har lyck-
ligtvis den principen att de helst lägger in rummet i lika gott skick som det var när de kom fram, så de tar 
med utrustning för att minimera smärtan. Men man kan inte göra en omelett utan att krossa ett ägg och 
det är omöjligt att undvika damm helt. Därför kan det vara en bra idé att täcka något som tv, stereo eller 
delikata möbler med plast innan hantverkarna kommer.
Det är emellertid sällan en bra idé att täcka till golvet. Ett golv täckt med till exempel kartong är osäkert 
att arbeta med, och hantverkaren vill oftast själv medta täckmaterial.

  Gör plats för paletten med fönster
När fönstren beställs på fabriken kan de kanske anlända en dag eller tre före din hantverkare. Därför tänk 
på var åkaren kan ställa in paletten med fönster. Den är lång, så ofta kommer den inte att kunna stå i en 
vanlig carport, och därför är det viktigt att du har övervägt och planerat var du ska lägga den.
På samma sätt tänka på hur långt från stället de ska sätta i huset. Det kommer att hjälpa hantverket gan-
ska mycket om fönstren inte borde användas för långt runt huset.

 Hjälp hantverkaren att ta hand om din trädgård
Tänk på hur den väldigt konkreta vägen till fönstret ser ut - finns det plats för två män som bär ett stort 
fönster för att komma till, eller finns det kanske leksaker, trädgårdsmöbler, en barnpool eller till och med 
en buske på vägen?
Inget av dessa saker är något som inte bryter mot projektet eller förhållandet med hantverket. Men alla har 
ett intresse för att dina nya fönster monteras snabbt och korrekt och att något inte förstörs under vägen.
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