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Produktionsstatus 
 
Just nu håller vi på att måla fasaden på hus 14 och under denna vecka påbörjas här även 
fönsterbyte. På hus 16 kan man se hur de nya inglasningarna tar form, dock har Peab stött på 
problem med den befintliga färgen på balkongväggarna. Denna färg har visat sig sakna 
tillräcklig vidhäftning mot underlaget och kommer därför få slipas bort före den nya färgen kan 
appliceras. Detta kan tyvärr medföra att montaget av inglasningen halkar efter något i tidplanen, 
men Peab gör vad man kan för att förhindra det.  
 
Vi har fått frågor om man kan påverka de valda kulörerna på balkongens bakre vägg. Styrelsen 
har valt att gå vidare med arkitektens förslag för att sätta lite färg på husen, de valda kulörerna 
går alltså inte att ändra på. Det är inte heller tillåtet att måla om dem själv i annan kulör. 
Bygglovet som gäller är framtaget utifrån arkitektens förslag, där dessa kulörer ingår.  
 
Påminnelse om att man inte har rätt att beträda sina balkonger förrän ni får utdelad information 
om att dessa är besiktigade och att vi erhållit slutbesked från Byggnadsnämnden. Tänk på att om 
tillsynsman från kommunen skulle uppmärksamma att folk är på balkongerna, innan slutbesked 
erhållits är det vitesgrundande. Detta vite är anpassat efter hur stor föreningen är, dvs det är 
kostnad av betydande storlek som vi i föreningen inte vill tvingas betala. Om det är så att kilen 
utanför fönsterdörren är borttagen kommer Peab få sätta dit den på nytt och en kostnad på 1500 
kr kommer därefter att debiteras till den lägenhetsinnehavare som tagit bort kilen.  
 
Erbjudande om solskydd till era fönster har lagts ut till hus 16. Inom kort kommer ett samlat 
dokument om de erbjudanden som går ut till er boende att delas ut till samtliga hus. Hus 16 får 
då dubbel info om solskydd till fönster, detta för att vi vill samla all info i ett utskick. Tänk på 
att erbjudandet om El- uttag på balkonger måste lämnas in senast 10/6.  
 
 
Vid frågor vänligen kontakta HSB:s boendesamordnare  
Angelika Grahovac Zonic på 042- 19 95 48 eller angelika.grahovaczonic@hsbhbg.se  
 
 
Med Vänlig Hälsning  
 
Styrelsen 

HSB BRF FYRVERKAREN 


