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Nyhetsbrev Högklintavägen (2020-06-29)
Sundbyberg 29 juni 2020 | Hej, juni lider mot sitt slut och vi har hunnit med en hel del! Etapp1
har nu kommit hem till Högklintavägen och etapp 2 har flyttat till sina tillfälliga lägenheter.

ÄR DU NYFIKEN PÅ RESULTATET?
Du som bor i etapp 2 och 3 är säkert lite nyfiken på hur det ser ut inne i de färdiga
lägenheterna. Nu hittar du bilder från ett par av de färdiga lägenheterna på projektplatsen!

VI RIVER OCH FLYTTAR PÅ STÄLLNINGAR
Under sommaren kommer vi att arbeta med rivningar i port 25-31 och vi flyttar även
byggställningarna dit. Arbetet kan stundtals vara högljutt men vi gör allt vi kan för att du ska
påverkas så lite som möjligt.

SÅ GÖR DU MED CYKELN
När renoveringen är klar kommer det finnas ett helt nytt cykelrum där du kan ställa din cykel.
Under tiden kan du ställa cykeln i cykelställen utanför huset eller hemma i hallen.

NYA DIGITALA FUNKTIONER I PORT 33-39
Du som bor i port 33-39 har säkert märkt att du har fått en ny postbox med Aptus-lås. Det
innebär att du öppnar postboxen med din nyckelbricka istället för en nyckel. Just nu har vi
dock tekniska problem med vissa låsbrickor som inte fungerar som de ska. Vi jobbar så snabbt
vi kan för att rätta till felet.

LÅSTA FÖRRÅD
På grund av ett inbrott i våra lokaler förra veckan har vi bytt ut många lås i huset av
säkerhetsskäl. Just nu kan du därför inte öppna någon av dörrarna till förrådsutrymmet. Vi
kommer snart att installera en ny dörr som bara går att öppna med Aptus-bricka. Så fort dörren
är på plats återkommer vi till dig.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR ETAPP 2 OCH ETAPP 3
Vi beräknar att du som bor i etapp 3 flyttar till en tillfällig lägenhet under november eller
december i år. Efter det är det dags för etapp 2 att flytta hem igen och det kommer ske i under
januari 2021. Tiderna är än så länge preliminära och kan ändras - men du hittar alltid den
senaste tidplanen på projektplatsen på forvaltaren.se.

OM DU UNDRAR NÅGOT...
Nu i semestertider kan det dröja lite innan du får svar på frågor som rör projektet men vi
återkommer så snart vi kan. Har du allmänna frågor eller vill göra en felanmälan når du
kundtjänst som vanligt på 08-706 90 00.
Trevlig sommar!
Projektgruppen
FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN

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

