FÖRSKOLAN TILLBAKA 2 JANUARI
Nyhetsbrev Högklintavägen (2020-12-08)

Hej. Som du kanske har noterat så är flyttningarna i etapp
3 i full gång. Under december, januari, februari och några
i början av mars flyttar hyresgästerna till sina tillfälliga
lägenheter. Några hyresgäster i etapp 3 flyttar direkt till
sina nya boenden i etapp 2.
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Parallellt med flyttningarna börjar vi bygga ställning utanför huset i etapp 3. Det sker stegvis med
start 7 december - och pågår februari månad ut. Tidvis innebär det lite extra trafik och rörelse på
gården och gatan. Du kommer att kunna använda entréer och garageinfarter som vanligt under
ställningsbygget.

NYSTART FÖR BADANKAN

Direkt efter årsskiftet blir det återigen små, snabba fötter i huset och på gården. 2 januari öppnar
förskolan Badankan sin moderniserade och större lokal. Man får plats med en avdelning till – vilket
är en mycket god nyhet för många barnföräldrar. Badankan använder som tidigare gården på
terrassen för utelek.

HISSEN KLAR LAGOM TILL SISTA JULINKÖPEN

Lagom till de sista julinköpen kan du ta den nya, helt moderniserade hissen mellan Högklintavägen
31 (gårdsplanet) och Landsvägen 57. Vi besiktigar hissen 18 december och räknar med att den är i
full drift senast 23 december.

TACK FÖR DIN FÖRSTÅELSE I RÅDANDE TIDER

Vi tycker om att träffa dig, men i rådande tider vill vi gärna att du kontaktar oss på mejl eller telefon.
Vårt projektkontor är inte utformat för besök, som läget är. Tack på förhand för din förståelse.
Om du som är mitt i flytten behöver ytterligare flyttkartonger så hör du av dig till oss. Då fixar vi det.

VI ÖNSKAR GOD JUL OCH ETT GOTT ÅR

Om något akut händer i helgerna - utanför ordinarie arbetstid - kan du som vanligt kontakta vår
jourgrupp. Du når gruppen på vanliga numret 08-706 90 00. Se även forvaltaren.se för öppettider
och mera information. Till sist önskar vi i projektgruppen dig en riktigt God jul och ett Gott nytt år.
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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