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Snickaren Gunnar Möller har 
tagit fram ett hjälpmedel som 
gör att han kan lyfta av sid-
hängda fönster – från insidan. 

Att lossa och lyfta in tunga fönster-
bågar är påfrestande för rygg och  
axlar. För att få loss fönstret måste 
man luta sig ut.

– Normalt så måste man vara två 
personer och använda ett koben för 
att få loss fönstret. Eller så måste man 
använda skylift eller ställning från  
utsidan, förklarar uppfinnaren,  
Gunnar Möller, snickare från Ram-
lösa utanför Helsingborg.

Han har arbetat som snickare  
i 40 år och har länge funderat på en  
lösning på problemet med att lyfta av 
tunga fönster. Men det var först när 
han gick ner i arbetstid och fick en  
ledig dag i veckan som han fick möjlig-
het att ta fram det som nu är en färdig  
fönsterlyft.

Verktyget är uppbyggt kring en 
skena som hela tiden ligger under 
fönstret. I utrustningen ingår också 
en vantskruv, en fångrem samt fäst-
beslag som placeras på gångjärnet 
och fönsterbänken.

Skenan används som lyftanord-
ning och hindrar att fönstret lossnar 
och faller till marken. När fönstret 
ska tas loss säkras det först med ett 
spännband som träs runt fönster- 
bågen och hakas fast i fönsterkarmens 
övre gångjärn. 

Ett fästbeslag monteras på fönster-
karmens underdel. Beslaget har två 
korta tappar där rännan placeras och 
fungerar som nav för lyften.

På äldre originalfönster kläms  
fästet fast i karmen, eller skruvas  
fast om karmhöjden är för låg. 

Ytterligare ett fäste monteras  

på karmens nedre gångjärn. 
Skenan träs in under fönster- 

karmen och hakas fast i tappen. I kan-
ten av skenan sitter vantskruven – en 
vridbar stång – som hakas på fönstrets 
undre gångjärn. 

Skenan fungerar som en gung-
bräda. När vantskruven vrids så 
att den blir längre pressas rännans  
ytterdel uppåt så att fönsterbågen lyfts 

loss från gångjärnen, men står kvar  
i skenan. Därefter är det bara att luta 
fönsterbågen något och dra in den  
i rummet. 

för att marknadsföra lyften  
har Gunnar Möller tillsam- 
mans med sonen Anders Möller  
startat ett företag, Fönsterlyften  
i Syd AB.   

kenneth petterson

Byt fönstret från insidan 

Gunnar Möller hade länge funderat på en lösning på problemet med att lyfta tunga fönster. Nu har han 
tagit fram en fönsterlyft – som gör det möjligt att lyfta av fönster inifrån. 

Lyfter effektivt Bort fönstretPETTErSonS 
Prylar

Tipsa mig!

■ Den här fönsterlyften kommer från Leif Arvidsson AB i Mullsjö, som är 
specialister på verktyg för fönsterhantverkare. Också den här lyften gör 
det lättare att från insidan av huset lyfta av tunga utgående fönster.

Fönsterlyften består av ett teleskopiskt aluminiumstativ som spänns  
ihop med ett spännband. Lyften öppnas så att den griper runt fönstrets 
över- och underkant. 

Sedan dras spännbandet ihop så att käftarna griper tag i fönster- 
bågen. Därefter kan fönstret lättare lyftas av från gångjärnen.
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Skenan används 
som lyftanordning 
och hindrar att 
fönstret lossnar.


