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Brf Fyrverkaren i Helsingborg 
Information om renovering av fönster, balkonger, fasader & entréer  
 

 

Nu börjar det närma sig det datum då arbetena på era balkonger ska påbörjas. 

Nedan följer lite information och förutsättningar inför genomförandet. 

 

Arbetet på balkongerna kommer att påbörjas v32 och beräknas vara klart v44, observera att 

detta är ett prelimärt datum som kan komma att ändras under entreprenaden 

 

Så länge arbetet pågår har ni ingen tillgång till er balkong. Fönsterdörr kommer att spärras. 

Däremot kommer fönster fortsatt vara öppningsbara. Var observanta om ni har små barn och 

t.ex. en säng ståendes vid fönster, så att detta fönster inte öppnas då vuxen tillsyn saknas. Ingen 

obehörig får beträda ställningen runt huset. 

 

Det är av yttersta vikt att era fönster är stängda om ni lämnar lägenheten, detta för att förhindra 

att vatten tränger in vid tvättning av fasaden samt problem när målningen påbörjas. Är ni 

hemma och har fönstren öppna ber vi er vara vaksamma på det arbete som sker och stänga 

fönstret så fort ni ser att det tvättas/målas utanför er. 

 

  

Tömning av balkonger i HUS 12 skall vara klart senast måndag 9/8 (v.32): 

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, klickgolv med mera. 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.  

Tömningen ska vara klar senast måndag 9/8 (v.32).  

 

Under v.32-33 kommer era balkongdörrar att stängas igen utifrån av Peab, därefter har 

ni inte någon åtkomst till balkongen förrän arbetet är klart. 

 

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 v. 24-27. 

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  tel: 042- 19 95 48 eller e-post  angelika.grahovaczonic@hsbhbg.se  
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