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Hej! Arbetet med ditt hus fortsätter som planerat. Som du kanske noterat är ICAbutiken ombyggd och arbetena i garaget är igång. I mars överlämnar vi frågan
om renoveringen av ett tiotal lägenheter till Hyresnämnden för beslut.
HYRESNÄMNDEN FÅR AVGÖRA

I dagsläget saknar vi hyresgästernas medgivanden i ett tiotal lägenheter , vilka vi behöver för att
kunna renovera lägenheterna. För att komma vidare överlämnar vi nu ärendena till Hyresnämnden,
vilken får avgöra om Förvaltaren får renovera de aktuella lägenheterna. Det kan bli så att den
samlade tidplanen för renoveringen förskjuts något på grund av ärendena i Hyresnämnden.
I övrigt fortsätter våra arbeten i huset.

GARAGET ÄR IGÅNG

Vi har börjat riva ut garageburar, tagit betongprover och gjort rent i garaget. I nästa steg tar vi bort
dålig betong i garagegolv och pelare - och ersätta den med ny betong. Golvet får därefter ett nytt
tätskikt samt en helt ny och slitstark golvyta. Arbetena pågår under hela 2019.

TRAPPAN STÄNGS - CONTAINER PÅ GÅRDEN

I samband med rampen från gården till Humblegatan renoveras stängs trappan - från gården mot
rampen - från och med 1 april och cirka två månader framåt. Och i april planerar vi för att ställa en
container på gården för att göra det lättare för dig att tömma ditt förråd.

NYA LOKALKUNDER

ICA-butiken är nu utbyggd, invigd och klar. Det sista som återstår för oss är att montera svart skiffer
på delar av butikens fasader mot Humblegatan. Hyresgästföreningen har lämnat sin lokal och den
kommer att hyras ut till annan lokalkund. Butiken med 7eleven får en ny lokalkund under våren.
Arbetet med Profotos lokal fortsätter som planerat och blir klart i maj.

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor om renoveringen? Du är alltid välkommen att höra av dig till vår
projektgrupp, via hogklintavagen@forvaltaren.se eller 08-706 90 00. Senaste
informationen hittar du på forvaltaren.se/projekt och ”Högklintavägen 17-39”.
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