Till dig som bor på Lingonvägen 8-18

11 mars 2022

Nu startar renoveringen på Lingonvägen
Nu är det äntligen klart att renoveringen på Lingonvägen startar. Attacus är vår
entreprenör och först ut blir Lingonvägen 8. Du kanske redan har träffat på dem när
de har varit och rekat i området.
Lingonvägen 8 är först ut
Redan i april kommer Attacus att starta arbetena på Lingonvägen 8.
Snart installeras ny el
Attacus har beslutat sig för att göra elarbeten i förväg i hela området. Det är ett arbete
som beräknas ta en dag i varje lägenhet och då behöver du se till att alla uttag är
lättåtkomliga för elektrikern. Det är såklart en del andra saker du behöver tänka på
inför elbytet men det återkommer vi om.
Preliminär tidplan
Som sagt var, först ut är Lingonvägen 8 och därefter planerar Attacus att ordningen
blir nummer 10, 12, 14, 16 och 18. Vi återkommer i god tid innan starten av varje hus
så att du hinner förbereda dig.
Förhandlingen med Hyresgästföreningen
I förhandlingen med Hyresgästföreningen är det förhandlat att du ska få en hyresfri
månad i kompensation för att du bor kvar hemma under renoveringen. Har du en
släkting eller kanske en sommarstuga och hellre vill bo en tid där blir du naturligtvis
ändå kompenserad.
Behöver du däremot tillfälligt flyttas till en av våra lägenheter kommer du inte att bli
kompenserad med en hyresfri månad.
Jag kommer att prata med var och en om just dina behov innan vi startar
renoveringen i din lägenhet och under nästa vecka kommer jag att kontakta dig som
bor på Lingonvägen 8.

Dagevakuering
Det kommer att låta en hel del när det bland annat ska bilas i betongen, därför
kommer Hyresgästföreningens lokal på Lingonvägen 12 att stå till ditt förfogande om
du känner att du behöver lugn och ro en stund. Vi håller även på att inreda en lokal i
källaren på Lingonvägen 14. Du får mer information om lokalerna i samband med att
vi startar arbetet i din lägenhet.
Informationsträff
Innan vi startar varje hus kommer vi på Förbo att tillsammans med Attacus bjuda in
dig till en informationsträff för att berätta lite mer specifikt hur arbetet i din lägenhet
är planerat.
Du som bor på Lingonvägen 8 kan redan nu notera att informationsmötet blir den 22
mars klockan 17.30, jag återkommer med plats.
Attacus informerar
Inom kort kommer du att få en information från Attacus i brevlådan, där kommer de
att presentera sig lite närmare. Har du frågor om renoveringen är det som vanligt mig
du kontaktar!
Attacus kommer att ha sina byggbodar vid den stora lekplatsen i mitten av området.
Vad händer nu?
Nu är det en del saker som behöver förberedas innan arbetet kan starta.
•
•

Under nästa vecka, vecka 11 kommer jag att börja ringa till dig som bor på
Lingonvägen 8 för att boka ett besök i din lägenhet.
Du kommer att få göra ett val på vilken färg golvet i ditt nya badrum

Har du frågor?
Om du har frågor är du välkommen att antingen ringa mig på telefon 031-746 50 76
eller mejl lena.backner@foerbo.se Vill du hellre tala med förbovärdarna når du dem
via vår kundtjänst på telefon 031-746 50 00 eller mejl harryda@foerbo.se
Med vänliga hälsningar
Lena Backner
Ombyggnadssamordnare

