
Inforntation 
till dig som är hyresgäst 

Snart börjar vi byta tak och bygga nya förråd 

Nu är det dags att sätta i gång med takbytet på 
Sjödalsbacken 1. I vecka 49 börjar vi montera byggställning 
runt huset. En bygghiss kommer också på plats för att du 
som hyresgäst ska slippa byggtransporter i vanliga hissen. 

Så ser tidplanen ut 
Under jul och nyår är det paus för arbetet. Vi räknar med att bli klara med byggställningen 
till vecka 2. Då monterar vi väderskydd på taket. Därefter byter vi tak och bygger nya 
vindsförråd. I april är det nya taket klart och du får tillgång till ditt nya förråd. 

Nytt säkrare förråd 
Ditt nya förråd blir ett så kallat Troax-förråd, med väggar i grovt metallnät som skyddar väl 
mot inbrott. Metallnätet gör också att det blir luftigare och ljusare på vinden. Tills förrådet 
är klart i april behåller du din hyresrabatt. Tack för ditt tålamod! 

Entreprenör, tider & så påverkas du av arbetet 
Vår entreprenör som gör arbetet heter Byggteknik i Tumba AB. De arbetar på dagtid, 
klockan 07.00-17.00, och har tillgång till en lägenhet i huset för lunch, ombyte med mera. I 
övrigt kommer du inte se så mycket av byggarbetarna, då de sällan kommer röra sig i huset. 

När vi monterar upp byggställningen kan det låta en del. 
Därefter kommer du bara höra att arbetet pågår i kortare 
perioder, exempelvis vid plåtarbeten. Vi gör självklart allt 
vi kan för att inte störa dig. 

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig! 

Bästa hälsningar, 

Anna Ke!!ander 

Ombyggnadskoordinator 
rot@huge.se, 08-502 361 51 

Kmtdservice 08-50236010 V-axel 08-502 360 00 Webb huge.se 
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