AUG
2019
NU FLYTTAR ETAPP 1

Nyhetsbrev Högklintavägen (2019-08-30)
Hej! Det snurrar många flyttkartonger i huset just nu när 43 hushåll i etapp 1
flyttar till tillfälliga boenden. En del flyttar inom huset, många även till andra
adresser runt om i Sundbyberg.
Renoveringen av etapp 1 startar i oktober. Inför byggstarten kommer vi att bjuda in dig som då bor
i huset till ett möte med byggfirman för att prata byggtider, regler på arbetsplatsen och information.
Under september kommer vi även att hålla öppet hus i visningslägenheten. Då pratar vi om det
kommande bygget och du kan få hjälp med att göra tillval för lägenheterna i etapp 2 och 3.

BRA MED SOMMARJOBBARE

Stort tack till er alla som använde möjligheten att städa i förråden med hjälp av våra sommarjobbare.
Med gemensamma krafter fyllde vi fyra containrar som kördes till återvinningscentralen för
sortering. Vi vill också påminna om det nya, fina miljörummet i huset. Där lägga kan du i stort sett
allt utom grovsopor, elektronik och farliga kemikalier. Välkommen dit – och tipsa oss gärna om du
saknar något. Returpunkten på Landsvägen tar gärna emot användbara saker.

ICA-GARAGET STÄNGER FÖR RENOVERING

Inom kort stänger vi ICA-garaget för renovering. Något senare än vi tänkt oss, vilket gör att
platserna där kan hyras ut först under nästa år. Garagen på plan 10 och 11 är klara och inflyttade.
Det som återstår är 30 elladdare för bilar. Det är mycket efterfrågat av företagen i huset. Och sist
men inte minst: Varmt välkommen Bistro Berg som öppnar på Landsvägen när Bejing8 flyttar ut.

BRA ATT VETA

Du som bor i etapp 1 och flyttar över gården kan behålla ditt förråd som idag.
•
•
•

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)

VÅRA KONTAKTER - 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.
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