SENASTE NYTT
Högklintavägen 17-39

Sundbyberg 24 februari 2017 | Hej! Nu har vi kommit en bit in på det nya året och avslutat
flera projekt som pågått i och omkring ditt hus – och kommer inom ett par veckor att
påbörja några nya.

PÅGÅENDE PROJEKT
Gården mot Landsvägen har nu fått nya tätskikt och så snart vädret tillåter börjar
entreprenören att bygga upp gården. Det här leder till en del byggtrafik på innergården.
När vädret blivit varmare planterar vi växter och buskar. Gården kommer som förut att
ha sittplatser, en grill och fina blommor och växter. På nästa sidan ser du en illustration
av hur gården kommer att se ut när den är klar.
På markplan vid Landsägen har vi nu fina nyrenoverade lokaler. Våra lokaluthyrare för
samtal med potentiella näringsidkare – och vi ser fram emot att berätta mer när vi skrivit
kontrakt. Som alltid strävar vi efter butiker och service som kan tillföra området något.
Systembolaget anpassar sin lokal i eget regi och ska vara klara i maj.

SNART PÅ GÅNG
Vi har tecknat avtal på en av de sista tomma lokalerna på plan 1 bredvid
Handelsbanken. Bemanningsföretaget Centric kommer att flytta in till sommaren.
Fram tills inflyttning kommer lokalen att anpassas efter Centrics verksamhet. Mellan
08-17.00 kan det förekomma högljudda arbeten. Arbeten som sker utanför dessa tider
kommer att aviseras.

FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN

Box 7510, 174 07 Sundbyberg, telefon 08-706 90 00. www.forvaltaren.se

AVSLUTADE PROJEKT
Den nya entrén på Landsvägen 57 A har nu fått trevlig belysning, stenplattor på väggen
och en digital tavla där du kan ta del av senare nytt i huset. Även porttelefonen är igång
så att du på ett enkelt sätt kan släppa in dina besökare. Genom ett tips från en hyresgäst
har vi förtydligat vår skyltning i trapphuset. Vi tackar för initiativet!
Handelsbanken har flyttat in i sina lokaler på plan 1 där de trivs bra. Några fler skyltar
kommer att sättas upp och sedan är arbetet helt färdigt.

BOSTADSRENOVERINGEN
Som du säker både har läst i lokaltidningen, på webben och genom informationen i
brevlådan så har Förvaltaren tagit fram en ny renoveringsstrategi. Vid en eventuell
renovering innebär det här att du som hyresgäst har möjlighet att välja nivå på
renoveringen i din lägenhet.
I dagsläget har vi fortfarande ingen mer information gällande startdatum för
renoveringen – men som alltid planerar vi för att meddela dig i god tid innan byggstart.

FRÅGOR?
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss.
Vänliga hälsningar,
Andreas Finnman,
projektledare
08-706 90 46
andreas.finnman@forvaltaren.se

Susanne Håkansson
projektsamordnare
08-706 90 55
susanne.hakansson@forvaltaren.se
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