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Nyhetsbrev Högklintavägen (2021-04-14)
Hej. Hyresgästerna i etapp två har nu flyttat in i sina nyrenoverade lägenheter.
Vi har funnits på plats i samband med flyttarna och hälsat hyresgästerna
välkomna. Det har varit mycket uppskattat med bara ett fåtal felanmälningar
som följd.
Parallellt med inflyttarna i etapp två har alla hyresgäster i den tredje och sista etappen flyttat till sina
tillfälliga eller permanenta boende hos Förvaltaren. Vi räknar med att de första lägenheterna I etapp
tre blir klara för inflyttning under tidiga hösten.

I MAJ ÖPPNAR TVÄTTSTUGORNA

Det nya bokningssystemet för tvättstugorna är i full igång. Däremot har några arbeten i de nya
tvättstugorna tyvärr dragit ut på tiden. Vi räknar med att kunna öppna tvättstugorna i maj. Då öppnar
även det nya cykelrummet.

NY BILPOOL I ICA-GARAGET

Garagen får rekordmånga laddplatser för elfordon. På plan10 med infart från Humblegatan blir det
43 laddplatser för lokalkunderna i huset. Därutöver blir det sex laddplater för boende i huset - samt
två allmänna laddplatser i ICA-garaget. Där får också en av Förvaltarens två bilpooler sin hemvist.
Bilarna kommer att kunna hyras av alla som behöver en bil. Extra smidigt för dig som bor i huset.
Mer information kommer på Förvaltarens hemsida.

DU NÅR MILJÖRUMMET VIA HUMBLEGATAN

15 mars stängde vi trapphusen i etapp 3 på Högklintavägen 17-21. Vi påminner om att du får ta
vägen via Humblegatan för att källsortera dina saker i miljörummet.

KOM IHÅG ATT UPPDATERA DIN E-POST

Vi återkommer med mer information inför öppningarna av tvättstugor och cykelrum. Har du andra
frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Och kom ihåg att uppdatera din e-postadress under
Min sida. Då får du alltid den senaste information direkt i din mejlbox.

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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