NYHETSBREV SEP 2021
Till dig på Mariagatan 1-5
Sundbyberg 20 september 2021 | Hej! I augusti bjöd vi in Bogruppen till en visning
av Förvaltarens renoverade lägenheter på Högklintavägen. Ett tiotal hyresgäster
mötte upp för att titta, dofta och känna på kök, badrum, golv och vitvaror. Man
kunde även ta en titt på nyrenoverade tvättstugor, cykelrum och garage.
Under oktober kommer vi att träffa hyresgästerna i Bogruppen igen. Det blir personliga
möten där hyresgästernas delar med sig av behov, synpunkter och intryck. Dels från
visningen på Högklintavägen och dels från det första renoveringsförslaget som Bogruppen
tagit del av under sommaren.

DU SOM ÄR MED I BOGRUPPEN - KONTAKTA OSS
Vi vill att du som är med i Bogruppen kontaktar oss och bokar en tid för personligt möte.
Vi ses hemma hos dig eller i projektlägenheten på Mariagatan 1B. Du väljer det som
passar dig bäst. Välkommen att mejla oss på mariagatan@forvaltaren.se eller att ringa
projektsamordnare Anna Rydert på 08-706 91 11.

FÖRSLAG TILL RENOVERING
Så snart mötena är klara tar vi fram ett förslag till renovering som alla hyresgäster
på Mariagatan 1-5 får ta del av. Förslaget blir också en grund för det kommande
hyresgästsamrådet där Hyresgästföreningen medverkar. Preliminärt genomför vi samrådet i
början av 2022.

VILL DU VARA MED VID HYRESGÄSTSAMRÅDET?
Du som är intresserad av att medverka vid hyresgästsamrådet kan redan nu höra
av dig till oss på mariagatan@forvaltaren.se. Du deltar på minst tre möten där vi
presenterar och diskuterar förslaget till renovering. Från Förvaltaren deltar projektledare,
projektsamordnare, bovärd, hyresspecialist med flera.

PRELIMÄRT DATUM FÖR ÄNDRAD DETALJPLAN
Med start i november (preliminärt) genomför Sundbybergs stad ett så kallat
detaljplanesamråd. Staden presenterar då en tänkt stadsförnyelse i kvarteret Bildhuggaren
11 med Prästgårdsgatan, Tallgatan och Mariagatan som omgivande gator. Staden kommer
att informera dig mera inför samrådet.

HAR DU FRÅGOR TILL OSS?
Du hittar alla våra kontaktuppgifter på forvaltaren.se/Projekt och Mariagatan 1-5. Mycket
välkommen att höra av dig!
Projektsamordnare Anna Rydert & projektledare Andreas Finnman
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