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Information till våra hyresgäster på
Karl Gustavsgatan 37- 47
Ombyggnad av lokaler till bostadslägenheter
Projektet pågår till våren 2018
Nu pågår vår ombyggnation av lokaler till 15 nya bostadslägenheter på Karl Gustavsgatan 37-47. Arbetet utförs
på våningar -1 till -3 och vi beräknar att det ska pågå till februari 2018, med vissa efterarbeten i mars 2018. Allt
arbete sker mellan klockan 07.00-17.00 och mer störande arbete påbörjas först efter klockan 08.00.
Detta händer nu




Vi utför det sista av rivningsarbetet. Det är nästan klart.
Vi sätter upp nya väggar (i ytterligare några veckor).
Vi utför håltagning för nya dörrar in till lägenheter och mellan rum (i ytterligare några veckor).

Håltagning in till lägenheter måste ske från trapphuset, vilket begränsar framkomligheten på våning -1 och -2.
Därför ber vi er att i första hand använda hissen till och förbi dessa våningar under dagtid.
Vi behöver dina kontaktuppgifter
Vi hoppas att vårt arbete inte har påverkat er nämnvärt. Vi uppmanar er att skicka in era kontaktuppgifter så att vi
snabbt kan komma i kontakt med er vid eventuella avstängningar, eller om någonting oförutsett skulle hända. Du
skickar in dina kontaktuppgifter genom att:




Redigera dina kontaktuppgifter på ”Mina Sidor”.
Mejla ditt namn, telefonnummer och ditt nummer på Karl Gustavsgatan till agneta@rcbfast.se
Ringa in ditt namn, telefonnummer och ditt nummer på Karl Gustavsgatan till 031-767 51 50.

Så får du tillgång till daglägenheten
På Karl Gustavsgatan 45, i det som tidigare har varit yoga-lokal, har vi ställt iordning en daglokal. Här finns
köksutrustning, soffor, bord, sängar, dusch och toalett. Ni är varmt välkomna att använda daglägenheten när ni
berörs av byggnationen. För att få tillgång kontaktar du fastighetsskötaren via felanmälan, eller
hyresgästsamordnare Agneta Ranäng på kontaktuppgifterna på följande sida.

Vi kommer att informera löpande om vad som händer i fastigheten under ombyggnationen. Om du har några
frågor eller funderingar, kontakta gärna vår hyresgästsamordnare Agneta Ranäng på uppgifterna nedan.
Hyresgästsamordning
Agneta Ranäng
agneta@rcbfast.se
031-767 51 51
På uppdrag av Skandia Fastigheter

