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Nyhetsbrev Högklintavägen (2020-04-27)
Sundbyberg 27 april 2020 | Hej! Det är bråda dagar för både projekt och hyresgäster just nu då
mycket är på gång i huset samtidigt. Förändringarna påverkar inte alltid alla hyresgäster och du
får som vanligt mer information om det som berör just dig.

NYCKLAR DELAS UT TILL ETAPP 1 OCH 2
Onsdag den 29 april kommer vi att vara på plats på Höglintavägens innergård för att lämna ut
nycklar till dem som flyttar ut i maj. Resterande lägenheter är ännu inte klara och nycklarna till
dem delas därför ut löpande under juni månad - takt med att lägenheterna blir klara.

CONTAINERN KOMMER TILLBAKA VECKA 19
Den populära containern gör en efterlängtad comeback nästa vecka. Containern kommer att stå
vid basketplanen den 4-10 maj. Passa på att rensa i lägenhet och förråd inför flytten. Du som
bor i etapp 3 kan självklart använda containern också - varför inte vårstäda lite?

FLER KARTONGER FINNS NERE I PORTEN
Under vecka 17 ställde vi ut fler flyttkartonger nere i portarna på Högklintavägen 17-31. Du
som just nu bor på annan adress kan mejla Anna Birger på hogklintavagen@forvaltaren.se om
du skulle behöva fler flyttkartonger.

INDIVIDUELL DEBITERING AV EL OCH KALLVATTEN
Under renoveringens gång har huset förberetts för individuell debitering av el samt varmoch kallvatten. När du flyttar tillbaka kommer du inte längre betala en fast kostnad för din
elförbrukning, istället kommer du bara betala för den el du använder. Det innebär också att du
inte kommer ha egna elabonnemang - varken för elnätet eller leverans. Du betalar istället din
förbrukning som ett tillägg på hyresavin. Du som bor i etapp 1 kommer få mer information om
el och vatten när du flyttar tillbaka till din lägenhet.

GARAGET ÖPPNAR 1 JUNI
Det nyrenoverade garaget är klart för inflytt den 1 juni. Du som tidigare har meddelat oss att
du vill ha en plats i garaget kommer få mer information om din plats inom kort. Resterande
platser hyrs ut som vanligt genom köpoäng - kontakta vår kundtjänst om du vill hyra en plats.

GLÖM INTE FÖRRÅDEN
Det är mycket viktigt att du som flyttar från Högklintavägen tömmer ditt förråd och packar
ner det i flyttlådor. Använd sedan förrådet som hör till din nya lägenhet. Du som flyttar inom
gården kan ha kvar ditt vanliga förråd - vi kontaktar dig om du behöver byta.

ELEN STÄNGS AV 2-3 MAJ PÅ HELA HÖGKLINTAVÄGEN
I fredags meddelade vi att elen kommer att stängas av under natten den 2-3 maj, kl. 22:0008:00. Det innebär att alla eldrivna apparater, inklusive husets garageportar, hissar och lampor,
inte kommer att fungera. Mer information finns på projektplatsen och aviseringen du fick i
brevlådan.
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