
 

Reservation 

Woody Bygghandel reserverar sig för eventuella felaktigheter kring produkter, bilder, byggnadsbeskrivningar och checklistor. 

Användning av checklistor som erhålls från webbplatsen sker på egen risk. 

 

 Woody Bygghandel, La Cours gata 4, Box 1183, 251 11 Helsingborg 
 Tel 042 - 38 05 50, fax 042 - 38 05 60. www.woody.se 

 

 

Checklista tak 

Nyckeln till lyckade och lönsamma projekt ligger i förberedelserna. Det är genom goda 
förberedelser och noggrann planering som du säkerställer goda produktionsförutsättningar för 
dig själv och för dina medarbetare. 
 
 
För ett lyckat projekt bör du göra följande: 
 

 Gå igenom projektet med din kund, rekommendera metodval, förklara processen och 
vad som ingår respektive inte ingår i ert åtagande. 

 Gör en noggrann planering och arbetsberedning av projektet. 

 Tänk igenom och planera logistiken av leveranser tillsammans med din Woody-
rådgivare: Ha ett startmöte med oss! 

 Välj rätt material avsett för rätt moment och ändamål. Glöm inte att beställa 
förbrukningsmaterial tillsammans med byggmaterialet. 

 Håll kunden väl informerad löpande under processens gång. 

 Justera leveranserna i tid och omfattning utifrån byggnationens verkliga behov. 

 Följ upp med både kund och din Woody-rådgivare efter genomfört projekt. 
 

Checklista tak 
 Se över vattenavrinning och kontrollera fuktsäkerhet. 
 Kontrollera eventuellt befintligt tak, identifiera eventuella skador och fuktproblem på 

takkonstruktionen. Kontrollera taket in- och utvändigt. 
 Vattnet som leds bort kan behövas anslutas till kommunens dagvattenhantering, eller 

infiltreras direkt i marken, ta därför reda på ditt projekts förutsättningar. 
 Påminn din kund om bygglov och startbesked. 
 Mät själv, eller be din kund att mäta storlek och lutning före träffen med din Woody-

rådgivare. Ta också gärna med en ritning. 
 Uppmana din kund att rensa hängrännor och stuprör regelbundet för att undvika att 

vatten blir stående. 
 Tänk långsiktigt, taket ska fungera många år framöver. Se över livslängden och 

uppmana din kund om detta. 
 Se över kommande väderförhållande, ett tak ska läggas i torrt väder. 
 Beställ förnödenheter i samband med byggmaterialet. 
 Använd rätt skydd och utrustning för att undvika skador och för att ge ett professionellt 

och säkert intryck. 
 Se över genomföringar, särskilt runt skorsten och takkupor där det kan vara svårt att få 

tätt beroende på material. 
 Tänk på säkerheten både under byggtiden men också att det ska kunna beträffas 

säkert efter själva byggprocessen. 
 


