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Hej. Renoveringen av etapp två med 76 lägenheter rullar på som planerat. Du
som bor i etapp tre på Högklintavägen 17-23 kan därför räkna med att flytta till
ett tillfälligt boende i december-januari. Och i januari-februari nästa år kan du i
etapp två flytta tillbaka till Högklintavägen 25-31.
Inom de närmaste veckorna kommer vi att kontakta dig i etapp tre på Högklintavägen 17-23. Då
får du veta vilken lägenhet du ska flytta till och hur flytten ska ordnas.

HISSEN BLIR SOM NY

Under oktober räknar vi med att påbörja renoveringen av hissen mellan Högklintavägen 31 och
Landsvägen 57. Hissen blir helt moderniserad. Du kommer att märka av en tystare gång, glasade
dörrar, panel med nya knappar - samt ett ljust och fräscht helhetsintryck. Dessutom är den nya
hissen betydligt energisnålare. Under tiden som hissen renoveras kan du använda hissen på
Högklintavägen 17 eller trapporna mellan Humblegatan och Högklintavägen.

PLATS FÖR FLERA BARN

I samband med renoveringen passar förskolan Badankan på att fräscha upp sin lokal samt öppna
en helt ny och efterfrågad avdelning i Hyresgästföreningens tidigare lokal. För dagen håller
Badankan till i Rissne. Vid årsskiftet är man tillbaka på Högklintavägen 31.

DET BLIR MERA SOL

Sedan tidigare har vi planerat för solpaneler på taket. Ambitionen är att solenergin ska räcka till all
så kallad fastighetsel, exempelvis belysningar, hissar och tvättstugor. Nu är det klart att vi får sätta
upp en anläggning med en effekt på upp till 150 kW. Glädjande för klimatet och bra för plånboken.

VAD TYCKER DU SOM FLYTTAT TILLBAKA?

I dagarna får återflyttande hyresgäster i etapp ett en enkät från oss med frågor om exempelvis
service, renoveringsnivåer, kvalitet och lägenheten som helhet. Med svaren vill vi förbättra vårt
arbete på såväl Högklintavägen som i kommande projekt. På förhand ett stort tack till dig som
svarar. Det är värdefullt. Tids nog får även återflyttare i etapp två och etapp tre samma enkät.
Hör gärna av dig! Senaste informationen och våra kontaktuppgifter hittar du på forvaltaren.
se/projekt och ”Högklintavägen 17-39”. Vi använder även möten, Min sida, brev samt
nyhetsbrev i trapphus, telefon och mejl för att hålla kontakten med dig.
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