
Arbetet som kvarstår 
Den nya kostymen av Säteriet innebär bland annat 
att alla hus vid renoveringens slut kommer att ha fått 
nya fasadskivor, balkonger, uteplatser, gårdsmiljöer 
och belysning, ventilationssystem, stambyten med nya 
badrum och byte av loftgångar. Den pågående pande-
min har inneburit en del ändringar i tidplanen men nu 
planerar vi att kunna starta med badrumsrenovering-
en och montering av köksfläkt i de lägenheter som 
kvarstår på Björkgården.

De arbeten som pausades på Björkgården 42+A och  
43-56 planerar PSAB att starta i mars 2022. För de tre 
återstående husen, Björkgården 4-6, 7-9 och 10-23, 
pågår upphandling av entreprenör och även dessa 
badrumsrenoveringar planeras kunna starta våren 
2022. 

 
När badrumsrenoveringarna på hela Björkgården är 
klara kommer vi att göra utemiljön på gården och i 
och med det kommer den nya kostymen på Säteriet att 
vara helt färdigställd.

Säteriet fortsätter att växa  
Det nya Attendo-äldreboendet vid Rönngården som 
Eirhem byggt är slutbesiktigat. Hyresgästerna kom-
mer att flytta in 1 januari 2022. Vi kan även meddela 
att detaljplanen för Säteriet vunnit laga kraft och att 
det alltså kommer att ske en förtätning av området 
med 300 nya bostäder.

Tillståndsparkering 
I januari kommer vi att informera om hur processen 
går vidare med införandet av tillståndsparkering. 
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Hela bostadsområdet Säteriet har under många år varit i omvandling – området har som vi kallar 
det fått en ny kostym - och nu har vi målet i sikte när endast arbete på sista gården, Björkgården 
kvarstår. Det som återstår är badrumsrenoveringar och därefter utemiljön.

sista etappen återupptas efter årsSkiftet



prata med mig!

Vill du veta mer om arbetet med att ge Säteriet en ny kostym 
så titta gärna på vår webbplats förbo.se och sök på Säteriet 
så finns det mycket läsa. Självklart är du också välkommen att 
kontakta mig via vår kundtjänst på 031-746 50 00. 

Anki Grimberg, Ombyggnadssamordnare

Tack för din delaktighet i renoveringen  
Projektet med att ge Säteriet ny kostym har pågått under många år och 
det innebär att ni hyresgäster fått ha förståelse för allt renoveringen inne-
bär. Än är renoveringen inte klar och vi vill tacka för er fortsatta förstå-
else och ert engagemang i områdets utveckling. Med det vill vi på Förbo 
önska dig och dina grannar en god jul och ett gott nytt år! 
 


