
Alla hus på Aspgården (utom 1-2 och 40-53 som redan är 
klara) kommer i den här etappen renoveras både invändigt 
och utvändigt. Vi gör bland annat nya badrum, renove-
rar stammar och installerar nytt ventilationssystem och 
nya köksfläktar. Vi renoverar fasader och balkongfronter.  
Totalt är det 5 hus och 93 lägenheter som ska göras iord-
ning. Dessutom kommer vi att byta ut loftgångarna på As-
pgården 9-22 och 28-39. 

PSAB fortsätter som entreprenör
Precis som tidigare renoveringar på både övergårdarna 

och nu senast på Tallgården är det PSAB som är vår tota-
lentreprenör. Redan för några veckor sedan påbörjade de 
sin etablering med arbetsts- och duschbodar.

Klart hösten 2019
Starten har som sagt redan kommit igång och nu kommer 
vi att fortsätta med husen till hösten 2019, med uppehåll 
för sommar och jul. Därefter fortsätter vi med utemiljön.
När allt är klart kommer vi att utvärdera arbetet och pla-
nera för renoveringen av Björkgården som blir den avslu-
tande etappen av Säteriet i ny kostym.

Du kanske har sett att byggnadsställingar och arbetsbodar börjat dyka upp på Säteriet igen. Det är 
förberedelserna för den fortsätta renoveringen som är i full gång! Nu ska de resterande husen på 
Aspgården renoveras och efter ungefär ett och ett halvt år kommer de att fått ny kostym.  

April 2018

nu drar vi igång renoveringen igen

Arbetet har pågått under hela vintern och vi har satsat en 
del på ny belysning – både för att skapa trygghet och för 
att det blir fint. En del av ljussättningen är redan klar och 
har kunnat användas nu när den behövs som bäst under 
den mörka årstiden. Nu behöver vi vår så att beläggnings-
arbeten och planteringsytor kan göras klart. Enligt tidplan 
ska arbetet slutföras under april/maj.

Vi tackar dig som hyresgäst för 
ditt tålamod – det har varit svårt 
att sköta vinterväghållning under 
bygget och det har dessutom bli-
vit en del missar ibland.

UTEMILJÖN PÅ TALLGÅRDEN



Hur vill du att Säteriet ska utvecklas?

Så fort marken är fri från snö och tjäle kommer vårt sago-
träd levereras och monteras. Det är en dansk firma som 
byggt trädet i egen verkstad och den kommer att levereras 
med kranbil. Sagoträdet är en lekfull del av den nya aktivi-
tetsparken och består av två trädkojor som både har gungor 
och rutschkanor och samtidigt döljer hemliga gångar och 
lekutrymmen. 
Övrigt arbete i parken kommer också fortsätta nu när  
vädret blir mildare med bygge av scen, läktare och pergola.

Invigning av aktivitetsparken i juni
Vi beräknar att parken kommer att vara klar i slutet på maj 
och i juni planerar vi för en festlig invigning!

Aktivitetsparken fortsätter ta form

Vi vill fortsätta att utveckla Säteriet med fler bostäder! Men innan dess har vi en 
hel del frågor: Vad tycker ni som bor här är riktigt bra idag? Vad är det som kan 
utvecklas?  Behövs det fler cykelvägar? Mer affärer? Skolor? Vilka grönområden 
ska vi behålla som de är och var är de bästa mötesplatserna? Hur rör du dig i 
området och hur tar du dig till andra platser? Om vi bygger fler bostäder på 
parkeringsplatserna hur ser du att det påverkar dig?

Var med och påverka!
För att få svar på de här frågorna behöver vi experthjälp. Och det är såklart du som redan bor här! Vi vill därför bjuda in 
till dialogmöte den 17 april på Råda rum (församlingshemmet). Du kan komma när du vill mellan klockan 17.00-19.00. 
Anmäl om du kommer till Micaela på 031-746 50 35 eller info@foerbo.se. Tag chansen och var med och påverka hur 
framtidens Säteriet ska se ut. Vi bjuder på kaffe och smörgås! :)

Som vi tidigare har berättat planeras 51 nya lägenheter 
utmed Platåvägen. Tyvärr kunde vi inte komma igång 
förra året som vi hoppades på då de anbud som kom in 
från entreprenörer var alltför höga. 

Nu har vi en ny upphandling på gång och vår plan är att 
kunna starta projektet under 2018. 

Ny upphandling för nyproduktionen

möte 17 april

Björkgården 2

435 32 Mölnlycke

tel 031 338 39 40

fax 031 88 14 50

forbovard.rada@foerbo.se

www.foerbo.se

Vill du veta mer om arbetet med att ge Säteriet en 
ny kostym är du välkommen att kontakta mig.

Anki Grimberg
031-338 39 40

prata med mig!


