Till dig som hyr lokal på Tulegatan 11-19

HUSET SKA RENOVERAS

Hej!
Många av Förvaltarens hus börjar komma upp i åren och behöver renoveras. Nu har turen
kommit till huset där du har din verksamhet. Huset byggdes 1960 och är i behov av en
större renovering.
Med renoveringen kommer vi att uppgradera lägenheter och gemensamma ytor till
dagens och morgondagens förväntningar på ett modernt hus. Vi vill också skapa ett hus
som är snällare för miljön – exempelvis en minskad energianvändning och ett trevligare
inomhusklimat.
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Det innebär i praktiken att huset kommer att totalrenoveras där vi exempelvis byter
nästan alla stammar för vatten och avlopp, kök och badrum blir nya, huset tilläggsisoleras,
fasaden fräschas upp, fönstren i lägenheterna byts och gemensamma utrymmen får ett
välbehövligt lyft.

VAD INNEBÄR RENOVERINGEN FÖR DIN LOKAL?
Renoveringen startar första kvartalet 2016. Om vi behöver göra renoveringar som
påverkar din verksamhet, exempelvis vatten, avlopp, el, ventilation eller tillgänglighet
kommer vi att förbereda dig på detta. I samband med att vi river och arbetar i huset
kommer det också att uppstå ljudstörningar under vissa tider och dagar. Även då kommer
vi i god tid att informera dig om detta.
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TIDER
Alla tider är än så länge mycket preliminära och kan komma att ändras. I grova drag är
tidplanen att vi under det kommande halvåret inventerar huset, vi kommer då att vilja
träffa dig och undersöka din lokal. Under första kvartalet 2016 startar renoveringen –
vilken pågår i cirka ett år.

MER INFORMATION
Från och med idag kommer du att kunna följa renoveringsplanerna och renoveringen på
www.forvaltaren.se/Projekt Vi återkommer också löpande med nyhetsbrev.

VI KONTAKTAR DIG
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Vi förstår om du redan nu har ytterligare frågor om renoveringen. Därför kommer vi att
kontakta dig inom ett par veckor.
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