
STÖRST I SVERIGE  H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av 

aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av 

aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter, fastighetsförvaltare och 

byggentreprenörer sedan 70-talet. I dag finns mer än en miljon fönster från 

Lysekil installerade runt om i Sverige och västeuropa.



Byte av 2500 fönster  
genomfördes under en åttamånadersperiod  
när bostadsrättsföreningen Södertorp  
i Malmö bytte ut sina åldriga fönster 
efter 39 år. 

Beställaren

När Brf Södertorp i Malmö skulle byta föreningens fönster efter att de gamla tjänat ut efter 

39 år föll valet på H-Fönstret i Lysekil. Förutom högsta kvalitet var ett av kriterierna att de 

stora fönstren skulle gå lätt att vända runt, säger beställare Robert Schultz på Brf Södertorp 

i Malmö. 

Fönsterbytet i de 486 lägenheterna som pågick under en åttamånadersperiod gick snabbare 

än planerat och helt klart över förväntan. Fastän ett så stort ingrepp som ett fönsterbyte 

innebär var det i princip inte en enda av de boende i föreningen som klagade, säger Robert. 

En stor eloge till entreprenören ByggCompagniet och dess skickliga hantverkare som 

utförde jobbet på ett föredömligt sätt. 

Vi är helnöjda med både entreprenaden och de nya fönstren som väl motsvarar våra högt 

ställda förväntningar – en bonus är även att bullret från gatorna är borta efter fönsterbytet, 

säger en nöjd Robert Schultz.

Entreprenören

Rätt information och god förståelse mellan alla inblandade är A och O i ett större 

fönsterbytesprojekt som Södertorp, säger Roger Malm på ByggCompagniet i Malmö.  

– Vi kapade tidsplanen med flera månader bl a genom att alla var införstådda med var,  

när och hur fönsterbytena skulle ske. Vi blev t ex aldrig stillastående mellan något 

fönsterbyte p g a att ingen var hemma i någon av lägenheterna. Viktigt var även logistik  

och delleveranser av fönster som alltid fanns på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Givetvis var den lyckade entreprenaden i högsta grad beroende av våra duktiga medarbetare 

och produkter av utmärkt kvalitet, avslutar Roger Malm som gärna använder H-Fönstret i 

fler projekt.

»Vi är helnöjda med 
både entreprenaden 
och de nya fönstren 

som väl motsvarar 
våra högt ställda 

förväntningar  
– en bonus är även 

att bullret från 
gatorna är borta 

efter fönsterbytet.«
Robert Schultz 

Brf Södertorp i Malmö



Beställaren
Kvarteret Hertiginnan i Halmstad är nu i slutfasen med fönsterbyten i föreningens 390 

lägenheter. Över 3 000 fönster har ersatts med nya fönster från H-Fönstret i Lysekil, säger 

Mikael Winberg på HSB Brf Östergård i Halmstad.

Då västkusten är ett utsatt läge valde föreningen kvalitet framför lägsta pris. Vi kommer inte 

att ångra det dyrare valet av fönster, säger Mikael. – Vi har nu riktiga aluminiumfönster (inte 

beklädda fönster som andra tillverkare) som tål väder och vind – dessutom med helsäkra 

anslutningar mot fasaderna. 

Vi var oroliga för hur logistiken skulle fungera i ett så här stort projekt – men det har 

fungerat helt klanderfritt. H-Fönstret har skött leverans och logistik på ett utomodentligt 

sätt. Entreprenaden har gått snabbare än väntat med följd av att H-Fönstret fått 

omprioritera och leverera tätare än avtalat. Styrelsen är fantastiskt nöjd med hela projektet 

och området har fått en välbehövlig ansiktslyftning vilket gör att fastigheterna idag ser 

många år yngre ut!

Entreprenören

I ett omfattande projekt som Hertiginnan med över 3 000 fönsterbyten är det en stor 

fördel om man arbetar med kvalitetsprodukter. Vi tog fram några olika fönsteralternativ för 

föreningen, som valde H-Fönstret i Lysekil. Personer i föreningen hade goda erfarenheter av 

H-Fönstret och de valde kvalitet framför pris, säger projektansvarige Mikael Jonsson på NCC.

– Ett sådant här projekt kräver täta kontakter med fönsterleverantören. Fördelen är att vi 

har en personlig kontakt på H-Fönstret som snabbt tar tag i och reder ut alla frågetecken 

och ändringar som dyker upp under resans gång. Han ser även till att all service och logistik 

fungerar smärtfritt, vilket underlättar för oss som entreprenör. Vi kan då fokusera på det 

som vi är bäst på – nämligen just fönsterbytet, avslutar Mikael.

»Då västkusten är 
ett utsatt läge valde 
föreningen kvalitet 
framför lägsta pris. 
Vi kommer inte att 
ångra det dyrare 
valet av fönster.«
Mikael Winberg 
HSB Brf Östergård i Halmstad

Nytt utseende är resultatet när 

390 lägenheter i kvarteret Hertiginnan i Halmstad

byter 3 000 fönster.



Beställaren
Vi handlade först upp byte av entrédörrarna av BHK-Teknik AB och sedan fönsterbytet av 

samma entreprenör, säger ordförande Elmer Noblin på Brf Ljungen i Bjärred. När de höll 

på att byta dörrarna så var vi på gång med att handla upp fönsterbytet. En av killarna på 

BHK-Teknik AB visade oss då ett fönsterprov från H-Fönstret i Lysekil vilket ledde till att vi 

enhälligt i styrelsen valde just H-Fönstret som leverantör till fönsterbytet. Det är fönster i en 

klass för sig – gedigna, stabila och med hela yttre konstruktionen i aluminium. 

I samband med fönsterbytet passade vi även på att byta en del fasadplåt i samma 

färgsättning som de nya fönstren, vilket blev ett jättelyft för hela området, säger Elmer. 

Även inomhus märks en stor skillnad – inget buller och inget drag genom fönstren.

Entreprenören BHK-Teknik AB har gjort ett kanonjobb och vi är helnöjda med deras goda 

engagemang och fina hantering av fönsterbytet. Vi har precis slutbesiktigat jobbet med i 

princip inga anmärkningar – det säger det mesta om fönsterkvaliteten och entreprenörens 

skicklighet, säger en helnöjd Elmer Noblin.

Entreprenören
Som specialister på fönsterentreprenader har vi ett mycket gott samarbete med H-Fönstret 

i Lysekil sedan tidigt 90-tal. Genom åren har vi i olika projekt monterat över åttio tusen 

H-Fönster, säger Fredrik Ullstadius på BHK-Teknik AB i Halmstad. – Lysekilsfönstret har en 

idiotsäker homogen konstruktion som kan anslutas helsäkert mot alla fasader – det slår 

därför de flesta konkurrenter på fingrarna när det gäller att stå emot sol, vind och vatten. 

Monterar man fönstret korrekt så blir det därför aldrig några fuktproblem. 

Arbetet på Brf Ljungen har gått strålande och vi har hunnit med 3–4 lägenheter per dag. 

Över 1 000 kulörta fönster och balkongdörrar samt byte av mellanliggande fasadplåt 

blev det till slut och vi klarade arbetet enligt plan på cirka fem månader. Ännu ett fint 

referensprojekt som vi är stolta över, säger en nöjd Fredrik Ullstadius.

»Lysekilsfönstret 
har en idiotsäker 
homogen 
konstruktion som 
kan anslutas 
helsäkert mot alla 
fasader – det slår 
därför de flesta 
konkurrenter på 
fingrarna när det 
gäller att stå emot 
sol, vind och vatten.«
Fredrik Ullstadius 
BHK-Teknik AB i Halmstad

BHK-Teknik AB i Halmstad har monterat över 

80 000 H-Fönster 
från Lysekil.



Smärtfria fönsterbyten
när Tommy Byggare byter fönster i Göteborg.

»Just montaget 
går enklare och 
snabbare vilket 
sparar många 
arbetstimmar i 
sådana här projekt 
med tusentals 
fönsterbyten.«
Mats Hansson 
Tommy Byggare i Göteborg

Beställaren

Styrelsen i Tuvehus nr 7 anlitade Riksbyggen som projektledare inför fönsterbytet.  

De presenterade ett antal olika fönsterfabrikat och valet föll till slut på H-Fönstret i Lysekil 

säger styrelsens ordförande Lena Andersson. – Man får vad man betalar för och menar att 

bra kvalitet vinner i längden – vi är mycket nöjda!

Entreprenören

Mats Hansson på Tommy Byggare i Göteborg håller för närvarande på med 800 

fönsterbyten åt Riksbyggen på Brf Västergård i Hisingsbacka, Göteborg. Tommy Byggare 

har genom årens lopp arbetat tillsammans med Riksbyggen och H-Fönstret i Lysekil i en 

mängd olika fönsterbytesprojekt. – De gånger vi haft projekt ihop har samarbetet fungerat 

smärtfritt i alla avseenden, säger Mats Hansson.

Jag skall inte sticka under stolen med att jag tycker H-Fönstrets produkter är utmärkta  

– det är högsta kvalitet rakt igenom. Fönstren är rejäla och stabila samtidigt som de är  

enkla och snabba att montera. – Just montaget går enklare och snabbare vilket sparar 

många arbetstimmar i sådana här projekt med tusentals fönsterbyten, säger Mats.  

Att fönstren är något dyrare i inköp än konkurrenterna betalar sig snart i form av lägre 

installations-, service- och underhållskostnader.

Tidigare i år avslutades 1 300 fönsterbyten i Brf Tuvehus 7 och efter Brf Västergård hoppas 

Mats Hansson på fler objekt för byggföretaget Tommy Byggare.
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Fönster för generationer från H-Fönstret Lysekil

Överlägsen livslängd

Lysekilsfönstret

Inget väder-
exponerat trä

Alla bärande delar  
i aluminium

Unik konstruktion

Effektivt energi- och  
ljudisolerade

Enkla och snabba  
montage
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