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MER DIALOG OM BEHOVEN
På Hallonbergsvägen 1-47

Nyhetsbrev april 2021 | Hej, nu börjar det hända saker hos dig på Hallonbergsvägen. Först
och främst vill vi tacka så mycket för enkätsvaren gällande gårdsrenoveringen! Svaren
kommer tas med i en fortsatt dialog där vi vill lyssna in era önskemål ännu mer. Här kan du
läsa om vad som händer just nu hos dig och i ditt område.

SANERINGEN TAR LITE LÄNGRE TID

Arbetet på varje balkong tar dessvärre lite längre tid än vad man först beräknat.
Entreprenören jobbar med flera balkonger samtidigt så att alla moment ska bli klara i
samma vända. Det gör att det tar några veckor extra på varje balkong.
Vi förstår att det är tråkigt att bli av med balkongen tillfälligt. Under tiden kan du se fram
emot en rejäl uppfräschning med nya balkongsskivor och nymålade väggar. Vi tackar så
mycket för ditt tålamod!
Vi påminner om att hålla fönster stängda medan sanering pågår hos dig eller en granne.
Under saneringen får ingen vistas på balkongerna. Entreprenören kommer därför spärra
dörrarna ut på balkongen och eventuella uteplatser.

RENOVERINGSSTART OCH SAMRÅDSMÖTEN

Gårdsrenoveringen skjuts upp och kommer alltså inte starta i vår som vi först planerat. Vi
ser stora behov av förbättringar på gården och vi vill lyssna in er hyresgäster ordentligt
innan renoveringen sätter igång.
Med start 6e maj bjuder vi in till så kallade samrådsmöten. Där deltar en mindre grupp
hyresgäster tillsammans med representanter från Hyresgästföreningen.
På mötena presenteras förbättringsbehov och deltagarna får ge sin syn på saken.
I samband med enkäten fick vi in intresseanmälningar att delta i en fortsatt dialog. Är du
intresserad av att delta? Två platser finns kvar till samrådsmötena - välkommen att anmäla
ditt intresse till projektsamordnare Tina Ottosson!
På projektplatsen på forvaltaren.se kan du läsa mer om samråden. Där kommer vi även lägga
ut mötesprotokoll. I den fortsatta dialogen och i planeringen av nya gården tar vi självklart
även med allas enkätsvar. På nästa sida finns en sammanfattning.
Mer info på nästa sida!
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SÅ TYCKTE NI OM GÅRDEN
Hallonbergsvägen 1-47

Sundbyberg april 2021 | Tack för att ni tog er tid och tyckte till om gården genom
enkäten. Vi fick in många bra synpunkter och inspirerande förslag.

MER GRÖNSKA OCH SITTGRUPPER - BLAND ANNAT

Många av er önskar lekutrustning på en avgränsad yta och fler mindre sittgrupper.
Framför allt önskas mer grönyta med blommor och grönska. Några citat:
”Relaxstolar, grönyta, lekplats och mindre sittplatser”
”Grönt, grönt, grönt. Det kan aldrig bli för mycket växtlighet”
” Jag vill att det ska vara fint och sköna stolar”
”Vill inte ha någon gård med lekutrustning. Det är lugnt och låt den vara som den är”
”En bra lekutrustning där barn kan göra mycket på som tex. klättra, åka rutschbana mm”
”I mitten av gården önskar jag att det ska vara grönt utan lekutrustning”
”Mindre sittgrupper och bänkar på gården. Önskar lugn och ro”
”P-förbud på gården”
”Fler grillar, bänkar/bord vid grillarna”
”Fikabord så man kan fika på gården. Både fasta och flyttbara”

GRATTIS!

Bland alla som svarade på enkäten valdes slumpmässigt en person som får en liten
gåva. Vinnaren har kontaktats separat. Grattis!

DETTA HÄNDER NU

Det är inte helt lätt att möta samtliga önskemål som kommer in. Men dina synpunkter
behövs och hjälper oss i arbetet med att förnya gårdarna. Du får löpande mer
information om vad som ska göras och när arbeten på gården drar igång.

MER INFORMATION OCH FRÅGOR

På forvaltaren.se under projekt, Hallonbergsvägen 1-47 hittar du alltid den senaste
informationen. Se gärna till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade så att vi även kan
nå dig via mejl och telefon. Varmt välkommen att kontakta projektsamordnare Tina
Ottosson vid frågor på mejl orienteraren@forvaltaren.se eller telefon 08 706 90 80.
Vänliga hälsningar,
Förvaltaren
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