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dags för större underhåll på lingonvägen
Nyligen gjorde vi på Förbo en underhållsinventering för att se vad som behöver göras på Lingonvägen. Vi kom då fram till att flera åtgärder är nödvändiga, bland annat byte av badrumsstammar
och nya badrum. I detta informationsblad får du en liten inblick i vad som är på gång.

Underhåll som behöver göras

Påverkan på hyran

För att våra hus ska hålla i många år behöver vi underhålla dem, du har kanske redan märkt att vi gjort
en del betonglagningar på loftgången. Från underhållsinventeringen framkom dessutom att vi måste
göra följande åtgärder:

Eftersom flera av de nödvändiga åtgärderna är standardhöjande kommer hyran att påverkas. Hur hög
hyresnivån blir håller vi på att förhandla med Hyresgästföreningen.

Stambyte i badrummen
Nya ytskikt i badrummen
Installation av ny el
FTX-ventilation
Byte av element

Ditt nya badrum blir helkaklat
Det blir vitt kakel på väggarna. Du kommer att
få välja mellan två färger på golvplattorna.

Lingonvägen 8-18

6 hus		
72 lägenheter		
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Detta händer nu
Vi planerar att starta arbetena under andra delen
av 2021 men innan vi kan starta är det en hel del
planering som behöver göras och en entreprenör
ska handlas upp.

Coronanapassning
När vi väl påbörjar renoveringen kommer vi självklart att se till hur coronapandemin utvecklats och
hur vi behöver anpassa vårt arbete efter det. Vi
och våra entreprenörer följer alla rekommendationer och inför nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridning.

Så här påverkar renoveringen dig
Vi har stor erfarenhet av denna typ av åtgärder och
planerar för att du ska kunna bo kvar i din lägenhet
medan arbetena pågår. Men eftersom hela badrummet
ska rivas kommer det att påverka dig som hyresgäst
ganska mycket. Det kommer att låta en hel del i huset
medan det rivs och bilas i betongen och det kommer
att bli vattenavstängningar när stammarna ska bytas.
Olika hantverkare kommer att springa ut och in i din
lägenhet. Toalett, dusch och handfat kommer att vara
nermonterade. Du kommer att få en portabel Skogstoa
som spolas med pellets och vi kommer att ställa duschbodar i området.
Det är jobbigt med en badrumsrenovering, men vi
kommer verkligen försöka att underlätta för dig så gott
det går medan arbetet pågår. Jobbar du natt eller av annan anledning behöver ett annat boende medan arbetet
pågår är du välkommen att höra av dig till mig, Lena
som är ombyggnadssamordnare i projektet.

Frågor?
Har du redan nu frågor eller funderingar kring badrumsrenoveringen är du välkommen att höra dig till
mig. Inga frågor är för konstiga, kan jag inte svara direkt kan jag alltid ta reda på svaret och återkomma!

prata med mig!
Lena Backner, ombyggnadssamordnare
031-746 50 76, lena.backner@foerbo.se

