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Det här är information från iwa21 AB. Vi bygger om och renoverar fönster. 
Vårt motto är: Köp inte nya fönster! Renovera och bygg istället om de fönster ni redan har. 
  
Vi är glada över att vi av Bostadsrättsföreningen Haubitsen fått i uppdrag att renovera utsidan 
av föreningens fönster och balkongdörrar samt förbättra tätningen. Utöver renoveringen 
kommer plåtarbeten att ske på fönstrens karmbotten och i vissa fall balkongtrösklar.  
 
Projektstart är planerat till måndag den 17:e april 2023 och vi räknar med att projektet tar tio 
veckor att genomföra. Schema enligt följande. 
 
Vecka 16: Plan 9, Lgh 1901, 1902, 1903, 1904 
Vecka 17: Plan 9, Lgh 1905, 1906, 1907, 1908 
Vecka 18: Plan 8, samtliga lgh 
Vecka 19: Plan 7, samtliga lgh 
Vecka 20: Plan 6, samtliga lgh 
Vecka 21: Plan 5, samtliga lgh 
Vecka 22: Plan 4, samtliga lgh 
Vecka 23: Plan 3, samtliga lgh 
Vecka 24: Plan 2, samtliga lgh 
Vecka 25: Plan 1, samtliga lgh 
Vecka 26: Avslutning projekt, reserv och kompletteringar 
 
Om ni inte kan eller vill vara hemma när vi kommer lämnar ni nyckel till styrelsen eller 
respektive våningsansvarig. 
 
Arbete på plats i lägenheter utförs under måndag till fredag mellan kl. 7:00 – 17:00 
Arbetet pågår en vecka i varje lägenhet, med start på måndag, och klart följande måndag.  
Arbetsschema kommer att se ut ungefär som följande. 
 
Måndag: Återmontering av fönster från föregående vecka. Demontering av fönster, montera 
paraplyer som skyddar innerfönstret som sitter kvar. 
Tisdag: Skrapa slipa karmar, grundmålning 
Onsdag: Skrapa slipa karmar, grundmålning 
Torsdag: Målning + montage av kopparbleck och tätningslist 
Fredag: Målning + montage av kopparbleck och tätningslist 
Måndag: Återmontering av bågar 
 
Under samma tid renoveras ytterbågarna på vår verkstad. 
 
I samband med renoveringen kommer vi också att montera ett kopparbleck på samtliga 
fönsters karmbottnar. 
 
För att vi ska kunna utföra vårt arbete ber vi er att tömma fönstren innan vi kommer. 
Alltså flytta undan blommor, gardiner och möbler i direkt anslutning till fönstren. Och även 
utanför på balkonger. 
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Har ni frågor är ni välkomna att maila eller ringa mig (Kenny) som är projektledare för iwa21, 
eller kontakta fastighetsskötare Leif Lindholm som är projektledare från Brf Haubitsen.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Kenny Lundegård 
076 148 2121 
kenny@iwa21.se 
 
Leif Lindholm 
070 590 86 45 
leif@v-hus.se 
haubitsen@v-hus.se 
 
Styrelsen för Brf Haubitsen 
styrelsen@haubitsen.se 
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