
 
 

   

 2021-03-05 

  

 

 

 

Brf Fyrverkaren i Helsingborg 

Information om renovering av fönster, balkonger, fasader & entréer  
 
 

Hyresnämnden har 2021-02-09 godkänt beslutet från extrastämman som hölls i september 2020 

gällande renovering av fönster, balkonger, fasader och entréer. Hyresnämndens beslut gäller nya 

entrépartier samt ombyggnad av entréer invändigt, balkonginglasningar, nya balkongräcken, 

belysning, målning, nya balkongdörrar samt trätrall.  

 

Ingen överklagan har inkommit till Hyresnämnden därför har nu beslutet vunnit laga kraft. 

 

Vi skickar nu ut en tidplan för era hus samt lite övrig info om vad som är bra att veta (se baksida 

för tider) Observera att tidplan för hus 14 och 12 är preliminära. Projektet startar i hus 16 

och där har boende redan börjat med tömning av balkonger. 

 

Bra att veta inför projektstart: 

 

Tömning av balkonger: 

När vi kommer till er balkong ska det vara helt tomt, vilket innebär att ni innan dess måste 

plocka bort allt lösöre, möbler, redskap, belysning, mattor, och golvmaterial. Det ska helt enkelt 

vara rensat på allt. Om saker/armaturer/paraboler etc. ändå finns kvar på balkongen den dagen 

som byggnadsarbetena startar kommer kostnaden för att hantera detta att hamna på föreningen. 

Föreningen har därefter möjlighet att vidarefakturera er som Bostadsrätthavare.  

 

Säkerhet: 

När Peab börjar riva fronterna så vill vi att alla respekterar att det är en byggarbetsplats. Man får 

inte försöka öppna balkongdörren när Peab håller på att riva. Peab kommer sedan att plombera 

balkongdörren utifrån så att ni inte kan öppna den. Vill även påminna om att alla låser upp 

eventuella lås/handtag på balkonginglasningen så att det går att öppna utifrån när vi börjar riva. 

 

Tider: 

För att Peab lättare ska kunna hålla sig till tidplanen krävs det att de ibland måste arbeta lite 

längre på dagarna med tex att sätta upp byggställningar. Vi kan redan nu meddela att Peab 

måste arbeta med byggställningar till kl.18 på hus 16 från 11 mars och 2 veckor framåt. 

 

Inglasning: 

Värdering av inglasning är redan utförd för hus 16. För er som bor i 14 och 12 kommer det 

separat information om datum för ansökan om värdering eller ersättning av befintlig inglasning. 
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Tider 
 

 

FYRVERKAREGATAN 16: 

Tömda balkonger senast söndag v.9. Under v.10-11 bommas balkongdörren utifrån och 

balkongräcke samt ev. inglasning demonteras. (ingen åtkomst till balkongen fr o m v.10) 

Montage ställning tors v. 10-11.  

Fönsterbyte v.14-20. Mer info ang. Er lägenhet kommer när vi närmar oss. 

Balkongräcke och inglasning v.18-22. 

Ställningen rivs v.24-25. 

Renovering av entrén v.32-40. 

 

 

Observera tider för Hus 14 och 12 är preliminära! 

 

FYRVERKAREGATAN 14: 

Tömda balkonger senast söndag v.14. Under v.15 bommas balkongdörren utifrån och 

balkongräcke samt ev. inglasning demonteras. (ingen åtkomst till balkongen fr o m v.15) 

Montage ställning tors v. 15-16. 

Fönsterbyte v.21-27. Mer info ang. Er lägenhet kommer när vi närmar oss. 

Balkongräcke och inglasning v.25-27. 

Ställningen rivs v.32-33. 

Renovering av entrén v.32-40. 

 

 

FYRVERKAREGATAN 12: 

Tömda balkonger senast söndag v.31. Under v.32-33 bommas balkongdörren utifrån och 

balkongräcke samt ev. inglasning demonteras. (ingen åtkomst till balkongen fr o m v.32) 

Montage ställning tors v. 26-27. 

Fönsterbyte v.34-39. Mer info ang. Er lägenhet kommer när vi närmar oss. 

Balkongräcke och inglasning v.39-43. 

Ställningen rivs v.45-46. 

Renovering av entrén v.32-40. 

 

 

 

Vid frågor vänligen kontakta HSB:s boendesamordnare Angelika Grahovac Zonic på  

042- 19 95 48 eller angelika.grahovaczonic@hsbhbg.se  

 

Med vänlig hälsning 

 

HSB Nordvästra Skåne 

 

 

Angelika Grahovac Zonic 
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