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ÖPPET HUS INFÖR BYGGSTARTEN
Nyhetsbrev Högklintavägen (2019-10-09)

Hej! Nu har alla hyresgäster i första etappen flyttat till sina tillfälliga lägenheter
– över gården eller till något annat hus hos oss. Inför byggstarten välkomnar vi
dig till öppet hus den 15 oktober klockan 16.00 – 19.00. På plats finns byggets
platschef som pratar om ”trivselregler” under bygget. Vi bjuder på varm mat och
hjälper dig gärna med andra frågor.
Inför byggstarten stängslar vi in arbetsplatsen så att gården blir en trygg och säker plats. Om du har
glömt något viktigt i din lägenhet får du kontakta oss så bokar vi en tid när du kan hämta sakerna.

ÖPPET HUS - VÄLKOMMEN MED DINA TIPS

Vi ses i visningslägenheten på Högklintavägen 35. Mycket välkommen när du vill mellan klockan
16.00 – 19.00 den 15 oktober. Och kan du inte komma … mejla gärna dina tips om vad du tycker
är viktigt för dig under bygget. Tack på förhand!

SNART ÖPPNAR BISTRO BERG

Just nu renoverar vi ICA-garaget. Något senare än vi tänkt oss, vilket gör att platserna där kan
hyras ut först under nästa år. De som anmält intresse för plats får en egen information
Och på Landsvägen inreder Bistro Berg som bäst sin nya restaurang. Öppning inom kort.

TILL SIST ...
•
•

I det nya miljörummet på Humblegatan kan du i stort sett lägga allt utom grovsopor och farliga
kemikalier. Har du användbara saker så tar Returpunkten på Landsvägen gärna emot.
Tre månader före återflytt får du som bor i första etappen ett datum för flytten.

•
•
•

Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3

Högklintavägen 33, 35, 37, 39 1/10-31/3
Högklintavägen 25, 27, 29, 31 1/4-30/9
Högklintavägen 17, 19, 21, 23 1/10-31/3

(2019-2020)
(2020)
(2020-2021)

HÖR GÄRNA AV DIG!

Du kontaktar oss enklast på hogklintavagen@forvaltaren.se Senaste informationen hittar
du på forvaltaren.se/projekt och ”Högklintavägen 17-39”. Vi använder även möten, Min
sida, brev samt nyhetsbrev i trapphus och via mejl för att hålla kontakten med dig.

FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN

Box 7510, 174 07 Sundbyberg, telefon 08-706 90 00. www.forvaltaren.se

