
 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsstatus Fyrverkaren juni 
 

Arbetet går framåt och på hus 16 håller Peab på att riva ställningarna och boende har fått 

information om att balkongerna kan börja nyttjas igen. På hus 14 håller Peab på med att byta 

fönster och montera balkonginglasningar/balkongräcken. Förhoppningsvis kommer det även 

kunna ges tillträde till dessa balkonger innan semesteruppehållet vecka 28. Ni som bor i hus 12 

har fått information om att era balkonger ska vara tömda senast söndag vecka 31. I slutet av den 

veckan kommer det sättas ut en container som gör det lättare för er att kasta det som ni inte vill 

ha kvar på balkongen. Inget arbete på balkongerna kommer att påbörjas förens efter tömningen 

är klar, så ni kommer kunna använda den under semestern. Dock så kommer ställningarna på 

hus 12 att börja byggas redan nu så Peab snabbare kan komma i gång efter sommaruppehållet.  

 

Det har kommit in frågor om eluttag på balkonger på hus 12 om hur ni ska veta ifall ni har ett 

godkänt uttag. Rekommenderar då att ni kontaktar Peab så kan de komma och kika ifall ni är 

osäkra. Har ni eluttag på balkongen som inte är godkänt kommer detta att monteras ner, har ni 

ett godkänt så låter Peab detta sitta kvar. För er som inte har godkänt eluttag på balkongen finns 

möjlighet att beställa detta som privatköp, dock har tidsfristen för sådan beställning löpt ut, men 

om ni ångrat er så ber jag er kontakta Peab så fort som möjligt för att se om det är möjligt med 

sent köp av eluttag.  

 

När Peab innan projektets start i januari besökte Fyrverkaren så upptäckte de att en del fönster 

var i helt ok skick, långt från alla fönster dock. De kontaktade sin miljösamordnare som tipsade 

om att det finns ett företag i Malmö som gärna tar emot fönster som är brukbara för att sedan 

återanvända. Så ser ni en lastbil på gården full med fönster så är det Malmö återbyggdepå som 

kommer och hämtar fönster. Det är fint att vi kan återanvända och tänka på miljön samtidigt 

som föreningen sparar avfallskostnaden. 

 

Under v 26 kommer Peabs miljösamordnare Sara Hastig synas på området för att göra ett 

reportage om återbruk av fönster, vilket vi tycker är jätteroligt. 

 

Vår boendesamordnare Angelika går på semester 14 juli och är tillbaka 11 augusti. 

 

För övrigt så önskar vi er en trevlig sommar! 

HSB BRF FYRVERKAREN 

 


