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FLYTTDAGS FÖR ETAPP 1 OCH 2
Nyhetsbrev Högklintavägen (2020-03-26)

Sundbyberg 26 mars 2020 | Vi förstår att det är många som undrar när det är dags att flytta och nu börjar det närma sig!

GENERELLA TIDER FÖR ETAPP 1 OCH 2
Under juni välkomnar vi etapp 1 hem till sina lägenheter. Etapp 2 kommer huvudsakligen att
flytta under maj - med en del undantag. Många hyresgäster i etapp 2 har ställt sig positiva till
att flytta så fort som möjligt, några kan därför bli erbjudna att flytta redan i april. Här nedan ser
du vad som gäller för just dig.

FÖR DIG SOM FLYTTAR TILL HÖGKLINTAVÄGEN 33-39
Du kan förbereda för en flytt från och med 1 juni och framåt. Ditt förråd kommer att vara
färdigställt när det är dags, så att du enkelt kan flytta dina saker dit. Hushållen kommer flytta
trapphusvis enligt följande schema:
PORT 39: 1 -5 JUNI

|

PORT 37: 8-12 JUNI

|

PORT 35: 15-19 JUNI

|

PORT 33: 22-26 JUNI

Vi förstår att du vill flytta hem så snart som möjligt. Samtidigt begränsas flyttschemat av att
hissarna ska räcka till - det innebär att max tre hushåll kan flytta per dag. Du kommer få mer
information om återflytten och ditt eget flyttdatum under april och maj. Sist men inte minst välkommen hem!

FÖR DIG SOM EVAKUERAS FRÅN HÖGKLINTAVÄGEN 25-31
Majoriteten av hushållen kommer att flytta under maj. Du som tidigare har meddelat oss att
du kan flytta tidigare kan också bli erbjuden en flytt i april. Vi återkommer inom kort med
information om när och var du ska flytta.
Från och med vecka 13 ställer vi ut flyttkartonger på bottenvåningen i port 25-31 så att du
kan förbereda inför flytten. Behöver du fler kartonger kan du mejla oss på hogklintavagen@
forvaltaren.se.

TÖM FÖRRÅDET
Det är mycket viktigt att du som flyttar från Högklintavägen, både permanent och tillfälligt,
tömmer ditt förråd. Använd istället 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.

VI FÖLJER UTVECKLINGEN AV CORONAVIRUSET
Just nu fortsätter renoveringen som planerat. Samtidigt är vi måna om dig som hyresgäst,
våra anställda och våra entreprenörer. Vi följer noga utvecklingen och Folkhälsomyndighetens
riktlinjer och det kan därför komma ändringar med kort varsel.
Vänliga hälsningar
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