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ETAPP 1 KLAR SISTA MAJ

Nyhetsbrev Högklintavägen (2020-02-06)
Sundbyberg februari 2020 | Vi kan nu berätta för dig att byggnadsarbetena i etapp 1 preliminärt blir
klara senast den sista maj, med planerad inflyttning från 1 juni och cirka sex veckor framåt.
Ungefär samtidigt kommer hyresgästerna i etapp 2 stegvis att flytta till tillfälliga lägenheter på
Högklintavägen 17-23 eller i något annat hus hos oss. Du som berörs i etapp 1 eller 2 får mera
information under april eller maj när det gäller tid för flytt och adress för tillfällig lägenhet.

FLER PRELIMINÄRA TIDER FÖR RENOVERINGEN

Nu när vi vet när första etappen flyttar tillbaka är det lättare att uppskatta en preliminär tidplan för de två
kommande etapperna. Du hittar en uppdaterad tidplan här nedanför:
Etapp 1 (Högklintavägen 33,35,37,39): 1 oktober - 31 maj 2019-2020
Etapp 2 (Högklintavägen 25,27,29,31): Juni - December 2020
Etapp 3 (Högklintavägen 17,19,21,23): Januari - Maj 2021

SOLCELLER PÅ TAKET
Förvaltaren satsar stort på solceller som en grön energikälla – även på Högklintavägen. Därför
kommer vi att bygga solceller på taket. Elen ska sedan användas i huset för exempelvis hissar,
fläktar och belysningar.

PARKERINGAR I GARAGEN
ICA-parkeringen och utrymmet för pantautomaten är klart. Övriga parkeringar på samma
våningsplan blir klara 1 april. Vår kundtjänst kommer att kontakta den som anmält intresse för plats.

TVÄTTSTUGAN KVAR I HUSET

Ambitionen var att erbjuda en ny miljövänlig tvättstuga på gården, med moderna maskiner och
fönster mot det fria. För detta behövde vi ett bygglov. Frågan överklagades till Länsstyrelsen – som
sa nej till bygglovet. Vi får istället hitta en trevlig lösning inne i huset.

OM DU BEHÖVER LUGN OCH RO
Vi påminner om daglägenheten på Vegagatan 1. Lägenheten ligger på våning fem, är öppen klockan
08:30-16:00 och är både rök- och djurfri. Kontakta projektsamordnare Anna Birger som ger dig
Aptus-bricka och nyckel.
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