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Första etappen av renoveringen planeras! 

 

Nu har närmare hälften av hyresgästintyg kommit in till oss. Många hyresgäster 

undrar när arbetet startar. Här kommer senaste nytt om arbetet med att 

utveckla området! 

 

Energiutmaning 

Förbo vill gärna anta utmaningen om att minska energiförbrukningen för att på 

så sätt bidra till en bättre miljö. När vi nu planerar en stor renovering i Förbos 

största område ska vi rusta husen för framtiden genom att bl a tilläggsisolera 

fasader och tak, byta många av fönstren, sätta upp solfångare för uppvärmning 

av varmvatten, erbjuda en modern ventilation. Det kommer att öka komforten 

inne i lägenheten vilket många hyresgäster uppskattar.  

 

Renoveringen startar i höst 

I höst startar första etappen med arbeten på två hus på Rönngården 1-3 och 

Rönngården 41-52.  Alla som bor på dessa adresser är informerade och 

kommer få personligt besök. 

 

Detta är exempel på vad som ska göras i den första etappen:  

Byte av balkongfronter 

Lagning av betongskador  

Sanering av PCB i fasadfogar 

Byte av ursprungliga balkongdörrar 

Byte av entrédörrar på loftgångar 

Byte avloppstam i kök  

Nytt ventilationssystem  

Nya entréer till trapphusen 

Nya staket samt omläggning av plattor på 

uteplatser  

Tilläggsisolering av fasadpartier i plåt och 

trä, av tak och innertak i trapphusentréer  

Byte av många fönster (dock inte alla) 

Solfångare på tak 

Målning av källargångar och trapphus 

 

 

 



Referensgruppen  

Till projektet finns en referensgrupp av hyresgäster i olika åldrar. De bidrar 

med sina erfarenheter av att bo i området och delar med sig av värdefull 

kunskap till projektet. Under projektets gång hålls regelbundna möten med 

denna gruppen. Detta är referensgruppen: Helen Lehto, Samuel Gustafson, 

Lars Thomsson, Krista Pedersen, Martin Ohorn och Laila Oldsberg. 

 

Alternativ grupp  

I vintras uppvaktades Förbo av en grupp hyresgäster som samlat in namn mot 

hyreshöjningen. Gruppen har vid flera möten med oss från Förbo framfört 

många bra idéer och förslag som vi gärna arbetar vidare på. De är inbjudna att 

delta i referensgruppens arbete.  

 

Modern ventilation 

Flera hyresgäster har haft frågor kring den erbjudna fläktkåpan. Den är en del 

av en modernare ventilationslösning som innebär att alla hyresgäster själva kan 

påverka flödet av luft i sin lägenhet. Det går inte idag. Med ett nytt 

ventilationssystem minskar drag från fönster och dörrar, man får en bättre 

inomhusmiljö och minskar matos vid matlagning. 

 

Framför dina synpunkter 

Vad tycker du om renoveringen? Har du frågor om de kommande arbetena?  

Ann-Christin Grimberg är samordnare i detta projekt och många hyresgäster 

har träffat henne under åren eftersom hon varit förbovärd i området sedan 

1998. Anki når du på förbovärdskontoret och via telefon 031- 338 39 40.  

 

Fortsatt information  

Vi kommer att ge ut ett informationsblad likt det här regelbundet under 

renoveringsarbetet. Det kommer alltid att finnas information på förbovärds-

kontoret dit du är välkommen. Berörda hushåll kommer att få information 

direkt både i brevlådan och vid personliga besök. Olika former av möten 

planeras också till hösten.  

 

Välkommen på öppet hus fem torsdagar  

Projektets representanter kommer att finnas på plats flera torsdagar framöver. 

De frågor som tas upp kommer sedan med i nästa informationsblad.  

 

Välkommen till öppet hus 22, 29 maj kl 15-18 samt 5, 12 och 26 juni kl 15-16! 

 

 

Ulla Hamnlund-Eriksson, VD  


