SENASTE NYTT PÅ HÖGKLINTAVÄGEN
Maj 2019

Hej! Vi förbereder som bäst inför den kommande renoveringen av lägenheterna.
Byggstarten är nu planerad till oktober 2019. Vi jobbar också vidare för att
kunna bygga en miljövänlig, ljus och trygg tvättstuga på gården.
Som vi tidigare berättade om kunde tidplanen för renoveringen av lägenheterna förskjutas något.
Nu har vi en bra plan för att under oktober börja med renoveringen av lägenheterna i två trapphus.
I nästa nyhetsbrev för juni-juli berättar vi mer om det. Därefter tar vi kontakt med alla som direkt
berörs. Den nya tidplanen innebär att du i lugn och ro kan njuta av sommar och lediga dagar.

NY TVÄTTSTUGA PÅ GÅRDEN

Vi vill gärna erbjuda dig en ny miljövänlig tvättstuga på gården, med moderna maskiner och fönster
mot det fria. För detta behöver vi ett bygglov. Det har tidigare överklagats till Länsstyrelsen. Vi
räknar med att få ett besked under de kommande månaderna. Förhoppningsvis positivt. Annars får
vi hitta en annan lösning på tvättstugan inne i huset.

LOKALERNA UTHYRDA

Den senaste tiden har vi gjort färdigt Profotos nya fina lokal som blev klar lagom till 1 maj. Och
23 maj öppnar Synoptik sin nya butik i före detta SevenEleven på Landsvägen 53. Därmed är alla
lokaler på Landsvägen uthyrda.

DETTA HÄNDER FRAMÖVER
•
•
•

Maj-september förnyar vi undercentralen som servar huset med varmvatten. Vi räknar med att
detta inte påverkar dig som bor i huset.
3-7 juni återkommer den uppskattade avfallscontainern – med placering på gården. Passa på
att tömma ditt förråd på brännbart avfall inför renoveringen. Mer info kommer i trapphuset och
på forvaltaren.se under Min sida.
Vecka 27-32 kommer vi att stambyta förskolans lokaler. Då kan vi behöva göra kortare avbrott i
el, vatten och avlopp. Mer info kommer i trapphuset och på forvaltaren.se under Min sida.

NÄSTA MÅNADBREV KOMMER I JUNI-JULI

Har du frågor om renoveringen? Du är alltid välkommen att höra av dig till vår
projektgrupp, via hogklintavagen@forvaltaren.se eller 08-706 90 00. Senaste
informationen hittar du på forvaltaren.se/projekt och ”Högklintavägen 17-39”.
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