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började på Rönngården hösten 2008 och den första etappen om 30 lägenheter är i princip klar. Nu 
pågår andra etappen som vi utökat och kommer att omfatta hela Rönngården, totalt 92 lägenheter. 

- Det känns bra att vi kan ta med det sista huset med adress Rönngården i den här etappen, 
säger Kenny Marcussen, fastighetsutvecklingschef på Förbo och ansvarig för renoveringen. 
Erfarenheterna från första etappen har varit viktiga i den fortsatta planeringen och vi ser nu 
att det finns möjlighet att hinna med detta hus också. I juni räknar vi med att vara klara. 

Första etappen avslutades i somras men under hösten och vintern pågår en del efterarbeten. 
Tillsammans med hyregäster, entreprenör och personal har vi samlat erfarenheter som på-
verkat arbetet med pågående etapp. Det innebär till exempel en annan indelning av arbetena 
så att hyresgästerna blir mindre störda under renoveringen, att balkongfronterna utformas 
på ett annat sätt och att färgsättningen på loftgångsentréerna justeras. För övrigt blir det 
samma lösning som för de första husen.

- Ja, vi är mycket nöjda med resultatet, fortsätter Kenny Marcussen, utformningen stämmer 
väl med planeringen. Arbetet har gått enligt tidplan och även om alla hyresgäster självklart 
påverkats visar resultatet i vår enkät att man är nöjd med helheten.

I samband med att arbetet avslutades skickades en enkät med frågor till berörda hushåll. 
Ungefär vart tredje hushåll svarade och tillsammans med alla de synpunkter vi fått kan vi 
sammanfatta att renoveringen är lyckad.
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Arbetet med utemiljön startar efter sommaren 2010 
Arbetet  med  att förbättra utemiljön kommer att förberedas under vintern och vi räknar Arbetet  med  att förbättra utemiljön kommer att förberedas under vintern och vi räknar 
med att starta efter sommaren 2010 då arbetet med husen på Rönngården ska vara färdigt. med att starta efter sommaren 2010 då arbetet med husen på Rönngården ska vara färdigt. 
Det ursprungliga förslaget kommer att ses över och uppdateras.Det ursprungliga förslaget kommer att ses över och uppdateras.

Nästa etapp av renoveringen 
Förberedelser för etapp 3 av renoveringen av husen startar under vintern. Planen är att Förberedelser för etapp 3 av renoveringen av husen startar under vintern. Planen är att 
kunna starta med husen på Bokgården under tredje kvartalet 2010. Berörda hyresgäster får kunna starta med husen på Bokgården under tredje kvartalet 2010. Berörda hyresgäster får 
information. 

Paraboler
I samband med renoveringen ska alla paraboler tas ner. Vi tillåter inte att man monterar upp I samband med renoveringen ska alla paraboler tas ner. Vi tillåter inte att man monterar upp 
dem på de nyrenoverade husen. Framförallt för att det innebär en risk om de ramlar ner, men dem på de nyrenoverade husen. Framförallt för att det innebär en risk om de ramlar ner, men 
också för att det kan bli skador på husen.också för att det kan bli skador på husen.
 - För dem som vill ha tillgång till andra kanaler än grundutbudet hänvisar vi till GothNets  - För dem som vill ha tillgång till andra kanaler än grundutbudet hänvisar vi till GothNets 
öppna stadsnät och de olika programleverantörer som finns där, säger Kenny Marcussen. öppna stadsnät och de olika programleverantörer som finns där, säger Kenny Marcussen. öppna stadsnät och de olika programleverantörer som finns där, säger Kenny Marcussen. 
Utvecklingen när det gäller TV och bredband går fort, många program erbjuds redan idag Utvecklingen när det gäller TV och bredband går fort, många program erbjuds redan idag 
via webbsändningar. Vi bevakar vilka möjligheter det ger för våra hyresgäster. via webbsändningar. Vi bevakar vilka möjligheter det ger för våra hyresgäster. 

Montering av solfångareMontering av solfångare
Under våren kommer vi att sätta upp solfångare på ett par av taken på Rönngården. Det är Under våren kommer vi att sätta upp solfångare på ett par av taken på Rönngården. Det är 
en del i energisatsningen som görs. Värmen från solfångarna ska hjälpa till att värma upp en del i energisatsningen som görs. Värmen från solfångarna ska hjälpa till att värma upp 
varmvattnet. varmvattnet. 

Möjlighet till indivudell mätning av vatten Möjlighet till indivudell mätning av vatten 
Vi undersöker möjligheten att införa individuell mätning av vatten. Det innebär att du bara Vi undersöker möjligheten att införa individuell mätning av vatten. Det innebär att du bara 
betalar för det vatten som du själv förbrukar. Det har uppskattats i många andra områden. För betalar för det vatten som du själv förbrukar. Det har uppskattats i många andra områden. För 
närvarande pågår tekniska förberedelser - vi återkommer med mer information och tidplan.närvarande pågår tekniska förberedelser - vi återkommer med mer information och tidplan.

Ditt framtida bostadsområdeDitt framtida bostadsområde
Arbete med att förbereda en ny detaljplan för hela bostadsområdet pågår på Härryda kom-Arbete med att förbereda en ny detaljplan för hela bostadsområdet pågår på Härryda kom-Arbete med att förbereda en ny detaljplan för hela bostadsområdet pågår på Härryda kom-
mun. Det handlar i första hand om att se på möjligheten att förbättra kommunikationerna, mun. Det handlar i första hand om att se på möjligheten att förbättra kommunikationerna, 
bygga fler bostäder och få en tydligare koppling till centrala Mölnlycke. Förbo är aktiva i bygga fler bostäder och få en tydligare koppling till centrala Mölnlycke. Förbo är aktiva i 
arbetet och du som bor i området får gärna delta genom att föra fram dina tankar, drömmar arbetet och du som bor i området får gärna delta genom att föra fram dina tankar, drömmar 
och synpunkter om framtidens bostadsområde. Hör av dig direkt till mig. Vi räknar med att och synpunkter om framtidens bostadsområde. Hör av dig direkt till mig. Vi räknar med att 
bjuda in till information kring det här arbetet under första delen av 2010.   bjuda in till information kring det här arbetet under första delen av 2010.   

Vill du veta mer om arbetet med att ge Råda en ny kostym är du alltid välkommen att kon-Vill du veta mer om arbetet med att ge Råda en ny kostym är du alltid välkommen att kon-
takta mig. takta mig. 
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