JULI
2019
NU BÖRJAR RENOVERINGEN

Månadsbrev Högklintavägen (2019-07-04)
Hej! Efter beslut i Förvaltarens styrelse kan renoveringen av huset nu börja. I den
första etappen ingår Högklintavägen 33, 35, 37 och 39 med byggstart 1 oktober.
Därefter följer etapp 2 och sedan etapp 3 (se tider nedan).
Inför byggstarten kommer vi under augusti och september att ha en rad kontakter med hyresgästerna i etapp 1 om tillfälligt boende under byggtiden. Samtidigt fortsätter vi med en löpande
information till dig som bor i etapp 2 och 3. Du kommer att hitta informationen i ditt trapphus, på
forvaltaren.se under Projekt och på Min sida. Du som har en registrerad mejladress på Min sida får
även informationen mejlad till dig. Uppdatera gärna din mejladress om så behövs.

FÖRRÅDEN SOM HÖR TILL 33, 35, 37 OCH 39 BEHÖVER TÖMMAS

Inför den 1 oktober behöver alla förråd som hör till Högklintavägen 33, 35, 37 och 39 tömmas.
Om du som bor i etapp 2 eller 3 berörs av det så kommer vi att kontakta dig i augusti med mer
information om vad du i så fall behöver göra.

VI HJÄLPER DIG

Som en bra hjälp med att städa förråden inför kommande flyttar återkommer containern för
grovsopor den 5-9 augusti. Den 8 augusti kommer även våra sommarjobbare att finnas på plats
som en hjälpande hand för att bära ut saker från förråden. Då kan du också lämna farligt avfall
som målarfärg och elektronik. Du får mer information vecka 31. Ett annat tips är Returpunkten på
Landsvägen som tar emot saker som kan återanvändas.

BYGGTIDER FÖR RENOVERINGEN (CIRKA)

•
•
•

Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3

Högklintavägen 33, 35, 37, 39 1/10-31/3
Högklintavägen 25, 27, 29, 31 1/4-30/9
Högklintavägen 17, 19, 21, 23 1/10-31/3

(2019-2020)
(2020)
(2020-2021)

TREVLIG SOMMAR!

Har du frågor om renoveringen under juli? Då kontaktar du oss enklast på
hogklintavagen@forvaltaren.se Senaste informationen hittar du på forvaltaren.se/projekt
och ”Högklintavägen 17-39”.
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