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SNART RULLAR FLYTTBILARNA IN
Nyhetsbrev Högklintavägen (2020-11-10)

Hej. I början av december rullar flyttbilarna återigen in på gården. Under
några månader flyttar hyresgästerna i etapp 3 till sitt tillfälliga boende, på
Högklintavägen eller till något av våra andra hus. Och i januari-februari nästa
år kan hyresgästerna i etapp 2 flytta tillbaka till Högklintavägen 25-31.
Lagom till julhelgerna är det nu många hårda paket som ska levereras, i form av flyttkartonger.
Flyttfirman Eterne brukar räkna med en kartong per kvadratmeter lägenhetsyta. För att underlätta
flyttstöket kommer vi även denna gång att ställa upp en conatiner på gården, som hjälp för
hyresgästerna i etapp 3. Om du behöver ytterligare flyttkartonger så hör du av dig till oss.

FYRA NYA TVÄTTSTUGOR

Det är nu klart att vi bygger nya tvättstugor på Högklintavägen 23, källarplan 3. Det är samma läge
som idag - men den stora skillnaden är att det blir fyra helt moderna tvättstugor. De kan bokas var
för sig via Min sida på forvaltaren.se De nya maskinerna är tysta, energisnåla och försiktiga med
din tvätt. Lägg därtill nya och fräscha ytskikt, ljus arbetsbelysning, dörrar med fönster och fräsch
inomhusluft. Att tvätta blir ett rent nöje! Under byggtiden använder du den gamla tvättstugan.

HISSEN PÅ HÖGKLINTAVÄGEN 31 RENOVERAS

Som du kanske noterat så pågår renoveringen av hissen mellan Högklintavägen 31 och
Landsvägen 57. Hissen blir helt moderniserad. Vi räknar med att den blir klar lagom till årsskiftet.
Då flyttar också förskolan Badankan tillbaka till sin nyfräschade och större lokal.

INGA BESÖK, TACK!

Vi tycker om att träffa dig, men i rådande tider vill vi gärna att du kontaktar oss på mejl eller telefon.
Vårt projektkontor är inte utformat för besök, som läget är. Tack på förhand för din förståelse.
Under hösten har återflyttande hyresgäster i etapp 1 svarat på en enkät från oss, med frågor om
renoveringen. Överlag är den som valt en högre renoveringsnivå klart nöjdare än den som valt
basnivån. Vi tar nu till oss svaren i vårt fortsatta arbete. Tids nog får även återflyttare i etapp två och
etapp tre samma enkät.
Hör gärna av dig! Senaste informationen och våra kontaktuppgifter hittar du på forvaltaren.
se/projekt och ”Högklintavägen 17-39”. Vi använder även möten, Min sida, brev samt
nyhetsbrev i trapphus, telefon och mejl för att hålla kontakten med dig.
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