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Nyhetsbrev Högklintavägen (2021-02-12)

Hej. Byggarbetena rullar på som planerat. Fokus nu är på inflyttning i
etapp 2, bygget av fyra nya tvättstugor, byggstart i etapp 3 och obligatorisk
ventilationskontroll i etapp 1.
Vi finns på plats i samband med flyttarna i etapp 2 och hälsar alla hyresgäster välkomna. Vi
knackar på och kollar så att allt funkar som det ska. Det finns alltid saker att prata om, exempelvis
postboxen, diskmaskinen eller hur elementen fungerar. 22 februari börjar inflyttningarna på
Högklintavägen 27 och två veckor senare i 25an.

FYRA NYA TVÄTTSTUGOR KLARA UNDER VÅREN

I april räknar vi med att de fyra nya tvättstugorna på Högklintavägen 23 ska stå klara. De får
entreér vid dagens gamla tvättstuga, som samtidigt stängs. Varje ny, modern tvättstuga får två
energisnåla tvättmaskiner, en effektiv torktumlare, lakanssträckare, galghängare, tvättbänk med ho
och ett uppskattat torkskåp. En av tvättstugorna kommer att ha en mangel. Du kommer att kunna
boka de nya tvättstugorna på forvaltaren.se under Min sida eller utanför tvättstugan med hjälp av
din Aptusbricka. Mer information kommer.

SNART ÖPPNAR NYA CYKELRUMMET

Ljust, rymligt och tillgängligt. Så blir det nya cykelrummet med plats för ett femtiotal cyklar. Vi räknar
med att det öppnar under våren. Då tar du enklast hissen i 31an ner till plan 9, öppnar hissdörren
och tar vänster. Cyklar in och ut gör du via ICAs garageentré på Humblegatan. Du med elcykel
laddar batteriet hemma. Mer information kommer.

DU NÅR MILJÖRUMMET VIA HUMBLEGATAN

15 mars stänger vi trapphusen i etapp 3 på Högklintavägen 17-21. Då får du ta vägen via
Humblegatan för att källsortera dina saker i miljörummet.

TACK FÖR TITTEN!

18 januari bjöd vi in hyresgästerna i etapp 3 - de som inte hade gjort alla val - till ett coronasäkert
öppet hus i våra två visningslägenheter på Högklintavägen 29. Många uttryckte sin uppskattning över
möjligheten att titta in en fullrenoverad lägenhet och i en lägenhet med bas-nivå. Det är ofta enklare
att välja nivå när man sett alternativen ”på riktigt”.
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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