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Vi planerar för 
renovering i Grantorp 
Hej! Huset där du bor är ungefär 50 år gammalt. Nu börjar husets 
ledningar för vatten, avlopp och el bli slitna. Därför planerar vi för 
en renovering inom några år. Samma sak gäller för många av husen 
i Grantorp. Nu har vi en plan för i vilken ordning vi ska renovera. Och 
vi vi vill informera i god tid om vad som är på gång. 

Plan för renovering 
Alla årtal är preliminära och kan ändras. 

ETAPP 1, 2024–2026 
Terapivägen 4 A-H, 6 A-D, 8 A-D 

ETAPP 2,  2026–2027 
Diagnosvägen 1 A-F, 3 A-E, 5 A-E 

ETAPP 3, 2028–2029 
Diagnosvägen 7 A-D, 9 A-E, 11 A-E 

ETAPP 4, 2029–2030 
Diagnosvägen 13 A-E, 15 A-E, 17 A-D 

ETAPP 5, 2030–2031 
Diagonsvägen 4 A-G 

Nya ledningar 
och nytt badrum 
I renoveringen byter vi ut alla 
ledningar för vatten, avlopp och 
el. Detta kallas för stambyte. 

Samtidigt renoverar vi ditt 
badrum. Om du vill kan du också 
välja till ett helt nytt kök och 
parkettgolv i ett eller flera rum. 

Renoveringen tar cirka 
8-12 veckor i din lägenhet. 

Du får mer information 
Frågor? Just nu behöver du inte göra något. 
Vi hör av oss med mer information cirka ett år 
innan vi börjar renovera i ditt hus. 

Då bjuder vi också in dig till informationsmöte. 
Och du får fråga om allt du vill veta inför 
renoveringen. 

Om du vill läsa mer 
På huge.se/grantorp kan du 
läsa om renoveringen. 

Om du vill nå oss, skicka 
e-post till: rot@huge.se 

mailto:rot@huge.se


Därför behöver vi renovera 

Ledningarna för vatten, avlopp och el går  
genom hela huset och kallas för stammar. 

vatten avlopp el 

Dusch, disk, tvätt och toaspolning i 
många år har slitit på husets ledningar. 

De slitna ledningar går sönder. 
Det ökar risken för vattenläckor. 

Vi ska byta ut alla ledningar. I väggarna på ditt 
badrum finns vatten- och avloppsledningar.  
Vi behöver riva badrummet för att komma åt 
ledningarna. 




