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Månaderna efter årsskiftet var det tänkt att renoveringen av
lägenheterna i ditt hus skulle påbörjas. Nu blir det inte så. Bakgrunden
är att ett trettiotal hyresgäster inte svarat på frågan om medgivande av
renoveringen enligt hyreslagen § 18 d – eller sagt nej till medgivande.
Vi behöver medgivandet för att kunna starta renoveringen som planerat. Detta innebär att
vi inte kommer att kunna starta i första kvartalet 2019. Hyresnämnden kommer nu som en
tredje part att bedöma om Förvaltarens planer för renoveringen är rimliga.

BYGGARBETEN SOM STARTAR
Garagerenoveringen kommer att starta som planerat den 1 februari 2019.

HYRAN BEDÖMS INTE
Den nya hyran för din lägenhet – med olika nivåer – är redan överenskommen med
Hyresgästföreningen. Hyran bedöms inte av Hyresnämnden i samband med att man
bedömer om renoveringen av huset är rimlig.

PRATSTUND I DECEMBER
Vi förstår om den kommande renoveringen kan väcka oro och frågor om det egna boendet.
Därför kommer vi att särskilt att bjuda in dig som svarat nej på medgivandet eller inte svarat
alls till en pratstund i mitten av december. Då finns det goda möjligheter att i lugn och ro
prata med oss om funderingarna inför renoveringen.
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HÄNT SEN SENAST…
•
•

Vi hoppas att du har upptäckt det nya sorteringsrummet för miljö med ingång
Humblegatan 34. Där kan du numera lämna dina elprodukter för återvinning.
En efterfrågad extra service för dig i huset.
Den efterfrågade containern blev mycket uppskattad. Så bra att vi beställde tre extra
containers så att du kunde tömma förråd och andra utrymmen på saker som skulle
till återvinningscentralen.

MER INFO OM RENOVERINGEN
På Förvaltarens hemsida under Projekt finns en uppdaterad sida med Frågor och svar
som rör renoveringen av ditt hus. Där kan du läsa mer om många praktiska frågor om
renoveringen. Om du vill ha Frågor och svar på papper – eller har andra frågor – är du alltid
mycket välkommen att kontakta oss på 08-706 90 00 eller hogklintavagen@forvaltaren.se.

Med vänliga hälsningar
Projektgruppen

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor om renoveringen? Hör av dig via hogklintavagen@forvaltaren.se eller
08-706 90 00. Du hittar alltid senaste informationen på forvaltaren.se/projekt.
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