VILL DU MONTERA SOLFILM PÅ DITT FÖNSTER?
En medlem har stä llt en frå ga om vilka regler som gä ller fö r montage av solfilm. I huvudsak
de lä genheter som har fö nster i sö der och ö ster kan bli vä ldigt varma nä r solen stå r på ,
och medlemmen ö nskade dä rfö r en solfilm som reducerar vä rmestrå lningen utan att
minska ljusinslä ppet.
Dylika regler kring specifikt solfilm saknades i vå r fö rening, men tack vare frå gan har vi
ä gnat lite tid att hitta en lö sning, skapat en policy fö r framtida fö rfrå gningar och tagit fram
ett bra erbjudande på marknadens bä sta solfilm som inte bara reducerar
vä rmestrå lningen med drygt 50% utan ä ven tar bort nä rmare 100% av UV-strå lningen
samt dä mpar blä ndande ljus.
Styrelsens ö nskemå l/krav var att solfilmen inte ge upphov till stö rande reflexer eller
upplevas som ett ”lappverk” utifrå n, eller på verka varken fö reningen eller andra
medlemmar på negativt sä tt. En sak vi i mö jligaste må n ö nskar undvika ä r att fasaderna
ska se ut som ”lappverk”, med olika sorters solfilm på olika lä genheter, eller ge oö nskade
reflexer/speglingseffekter.

Beslutad policy är som följer:
Policyn syftar till att skapa ett enhetligt utseende av fastighetens exteriö r, samt sä kerstä lla
att film av god kvalitet anvä nds.
1.
2.
3.
4.

Endast 3M Solskyddsfilm Prestige 70 få r monteras.
Solfilmen ska monteras av fackman.
Montering och underhå ll ansvaras fö r av medlemmen.
Fö reningen ersä tter inte kostnader fö r ny solfilm vid framtida fö nsterbyten.

Utifrå n detta har vi ingå tt en ö verenskommelse med fö retaget BBN Nordic gä llande
montage av solfilm fö r de medlemmar som så ö nskar. Prisbilden ä r ca 1 500 kr/m2
monterat och klart, men vi kan rä kna med viss extra rabatt om flera medlemmar ä r
intresserade. Se bilaga gä llande 3M Prestige 70.

AT r du intresserad av solfilm i din lä genhet? Fyll i så fall i nedanstå ende formulä r och lä mna
i fö reningens postfack i hus 33 senast 30/6 så kommer BBN Nordic att kontakta dig fö r
personlig offert.

Jag är intresserad av solfilm i min lägenhet, och har uppskattningsvis
följande fönsterytor:

Rum/fönster

Storlek

Antal

Namn

Telefon

Adress

Lgh

