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Under oktober månad blir visningslägenheten klar, där kan du träffa
projektgruppen och se alla val för din lägenhet. Vi bygger även om
”ICA-hörnet” – för bättre trivsel och trygghet i området.
VISNINGSLÄGENHET OCH AKTUELLA ARBETEN

Under nästa vecka kommer vår visningslägenhet på Högklintavägen 35 att bli klar. Där kan du
se alla inredningsval för din lägenhet – från kakel och klinker, till tapet och färg på köksluckor.
En inbjudan till visningslägenheten kommer inom kort i din brevlåda. Det går också bra att boka
en tid med vår projektsamordnare Susanne om du känner dig osäker på hur du gör dina val.
Under oktober blir även det nya källsorteringsrummet färdigt och från måndag 15 oktober
kommer du att kunna använda det. Du hittar det till höger om entrén vid Humblegatan 32.

DET HÄNDER MED MEDGIVANDENA

I skrivande stund har vi fått in 90 stycken ”ja” för åtgärder i lägenheterna och 87 stycken ”ja”
för åtgärder i de gemensamma utrymmena. Vad gäller de ärenden där vi fått ”nej” väntar vi
svar från Hyresnämnden, vilket innebär att inget datum för start av renoveringen kan sättas än.
Utöver detta saknar vi även ett antal svar. Vi återkommer så fort vi har något mer att berätta.

LÄGET PÅ LANDSVÄGEN

Vi har även börjat att bygga om hörnet Landsvägen/Humblegatan, där ICA håller till. I och med
ombyggnationen kommer butiksfasaden ”flyttas ut”, så att ytan bättre utnyttjas och utemiljön
känns tryggare. De nya restaurangerna, Beijing8 och Subway har även kommit till rätta och
trivs bra – de är båda väl värda ett besök om du inte har provat än.

HAR DU FRÅGOR?

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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