
Nya stammar och nytt badrum
Stammarna behöver bytas och då passar vi även på att 
göra badrummen mer tillgängliga. Det kommer att bli 
klinkers på golven och kakel på väggarna. Du kommer 
att få ny toalettstol och nytt handfat, det blir nya dusch-
väggar, nya kranar och nytt spegelskåp med eluttag. 

FTX-ventilation
Vi kommer att installera ett nytt ventilationssystem 
som kallas FTX. I korthet innebär det att det blåser 
in frisk luft i sovrum och vardagsrum medan det 
sugs ut luft från badrum och kök. Du kommer att få 
en ny fläkt i köket.
 
 

Byte av element
Vi ska installera nya element och byta ut rören till 
ett tvårörssystem. Det innebär att vi byter ut rören 
till de seriekopplade elementen som du har idag, till 
rör som är parallellkopplade. Det gör att det blir en 
mycket jämnare värme eftersom ingen värme går 
förlorad längs vägen. Idag kan det tappas värme på 
vägen till sista elementet.

Installation av ny el
Vi kommer att byta ut alla kontakter i lägenheter och 
även sätta ett nytt uttag i köket. Efter förslag från en 
av dina grannar kommer vi även att montera uttag 
på din balkong/uteplats på baksidan. Det blir jorda-
de uttag, helt enligt dagens standard

I januari fick du informationen om att vi planerar ett större underhåll av våra fastigheter på 
Lingonvägen 8-18. Då berättade vi om den underhållsinventering vi har gjort och att vi har  
kommit fram till att det finns flera åtgärder som vi måste göra i fastigheterna. 

I det här informationsbrevet hittar du information om:   

    De nödvändiga åtgärderna  

    Intygen vi behöver samla in för att utföra arbetena  

    Inbjudan till visning av en lägenhet som vi gjort en del åtgärder i

information om nödvändiga åtgärder
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Detta behöver göras



Intygen
I förra informationsbrevet berättade vi att flera av de 
nödvändiga åtgärderna är standardhöjande och att de 
innebär att din hyra kommer att påverkas.
 
Vi har förhandlat den nya hyran med Hyresgästför-
eningen. Nu håller vi på att räkna ut den nya hyran. 
När det är gjort kommer vi att skicka ett intyg till-
sammans med mer information om hyreshöjningen 
till dig. Vi skickar det som rekommenderat brev och 
du kommer att få en avi från ditt postombud när du 
kan hämta ut det. 

Välkommen till visnings- 
lägenheten på Lingonvägen 8H!
På visningen kommer du att kunna se hur köks-
fläkten och ventilationssystemet kommer att se ut. 
För att göra visningen coronasäker har vi delat upp 
visningen på två dagar. Här under hittar du datum 
och tid för din adress. 

Vi kommer att slå upp ett tält på Lingonvägen 8 där 
vi tar emot dig. Du får 15 minuter på dig att gå upp 
i lägenheten för att tillsammans med en av oss på 
Förbo titta på några av åtgärderna i visningslägen-
heten. På grund av restriktionerna kring hur många 
som får träffas, kan bara du som bor i lägenheten 
komma på visningen. 
 

 

Vi kommer att visa bilder på nyrenoverade badrum 
och ritningar av ditt nya badrum.  

Har du minsta symtom behöver du stanna hemma. 
Har du inte möjlighet att komma på visningen, på 
grund av sjukdom eller annan anledning, kan du så 
småningom besöka lägenheten virtuellt på: 
www.förbo.se/lingonvägen

Det kommer att finnas både handsprit och mun-
skydd att använda på plats. 
 

Frågor och svar
Har du frågor är du alltid välkommen att höra av 
dig till mig, Lena, som jobbar som ombyggnads-
samordnare. Fråga hellre en sak för mycket än för 
lite! Kan jag inte svara dig direkt kommer jag att ta 
reda på svaret och återkomma till dig. 

Du når mig antingen via mejl eller telefon på kon-
taktuppgifterna här under. Vill du hellre tala med 
dina Förbovärdar finns de som vanligt på telefon 
031-746 50 00. 

På www.förbo.se/lingonvägen har vi samlat 
svaren på de vanligaste frågorna, så gå gärna in där 
och titta! Där kommer du så småningom även att 
hitta länken som du kan klicka på för att virtuellt 
besöka visningslägenheten.
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prata med mig!

Lena Backner, ombyggnadssamordnare
031-746 50 76, lena.backner@foerbo.se

Torsdagen 8 april klockan 13-19 är du som 
bor på Lingonvägen 8–12 välkommen!

Torsdagen 22 april klockan 13-19 är du som 
bor på Lingonvägen 14–18 välkommen!


