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HSB Brf Fyrverkaren 
Information om fönsterbyte 

 
PEAB kommer att påbörja fönsterbytet på Fyrverkaregatan 16 enligt bifogat schema på 

sidan 2. Arbetet i er lägenhet pågår totalt i 1-3 arbetsdagar.  

 

Vi ber er att plocka ner gardiner, eventuella rullgardiner samt lampor och andra 

tillhörigheter som ni har i anslutning till era fönster och på era fönsterbänkar. Vi ber er även 

att flytta undan eventuella möbler cirka 1,5 meter från fönstren så att vi kan utföra vårt 

arbete så snabbt och smidigt som möjligt.  Tänk på att ni även måste ta bort saker runt 

balkongdörren och fönster som sitter bredvid balkongdörren.  

 

Vi kommer att använda huvudnyckel för att komma in i er lägenhet om ni inte är hemma. 

PEAB behöver få tillträde till er lägenhet då de skall byta fönster. Vänligen fyll i bifogad 

fullmakt och lämna i Föreningens brevlåda på Fyrverkaregatan 14a. 

 

Observera att husdjur inte får vara i lägenheten om ni inte är hemma vid fönsterbytet. 

 

Med hänsyn till Covid-19 kommer hantverkare att bära munskydd då de kommer till er 

lägenhet. Har ni möjlighet att inte vara hemma vid fönsterbytet är det önskvärt. I annat fall 

skall rekommenderade avstånd hållas då arbetet utförs. 

 

PEABs arbetstider är vardagar mellan 07:00-17:00. Vid vissa kritiska moment kan de 

behöva arbeta längre. Information om detta sätts upp i trapphusen. 

 

Vi kommer att fotodokumentera arbetsområdet innan fönsterbytet påbörjas. 

 

PEAB ansvarar inte för befintliga persienner utan dessa skall tas ner av respektive boende 

om ni vill behålla dem. Sitter persienner eller rullgardiner kvar på fönstren då PEAB ska 

påbörja fönsterbytet kommer de att kastas. 

 

Har ni frågor eller funderingar angående renoveringen är ni välkomna att höra av er. 

Med hopp om ett gott samarbete. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

HSB Nordvästra Skåne   PEAB Sverige AB 

 

Angelika Grahovac Zonic   Oscar Mattsson 

Tel: 042-199548   Tel: 0725-334209 

angelika.grahovaczonic@hsbhbg.se  oscar.mattsson@peab.se 
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FYRVERKAREGATAN 16 

Fönsterbyte 
 

DATUM LÄGENHET NR 
2021-04-07 48 

2021-04-08 49 + 47 

2021-04-09 24 + 23 

2021-04-12 46 + 22 + 21 

2021-04-13 44 + 43 + 41 

2021-04-14 42 

2021-04-15 19 + 18 + 17 

2021-04-16 16 + 38 + 37 

2021-04-19 39 + 36 + 14 + 13 

2021-04-20 12 + 11 + 33 

2021-04-21 34 + 32 + 31 + 9 

2021-04-22 8 

2021-04-23 7 + 6 + 29 + 26 

2021-04-26 28 + 27 + 4 

2021-04-27 3 + 2 + 1 

2021-04-28 21 + 25 

2021-04-29 16 + 20 

2021-04-30 24 + 19 

2021-05-03 46 

2021-05-04 50 + 49 

2021-05-05 41 + 45 

2021-05-06 44 + 11 

2021-05-07 15 + 14 

2021-05-10 6 + 10 

2021-05-11 9 

2021-05-12 36 

2021-05-14 40 + 39 

2021-05-17 31 + 35 

2021-05-18 34 + 1 

2021-05-19 5 + 4 

2021-05-20 26 + 30 

2021-05-21 29 
 

OBSERVERA: 
De lägenheter som har fönster åt flera håll berörs mer än en dag. 

Ovanstående tider kan komma att ändras om oförutsedda saker inträffar. Information 

kommer att delas ut till berörda i så fall. 


