
Huge Bostäder AB  I  Box 1144, 141 24 Huddinge  I  www.huge.se
Växel 08-502 360 00  I  Kundservice 08-502 360 10  I  Organisationsnummer 556149-8121

  

 

  

 
 

 
 

  

 
 

  

Vi planerar för 
renovering i ditt hus 
Terapivägen 4 A-H, 6 A-D, 8 A-D 
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. Då byter vi ut alla ledningar och annat som blivit 
slitet. Detta kallas för stambyte. 

Du får nytt badrum 
Samtidigt som vi byter alla 
ledningar renoverar vi också 
ditt badrum. Och så gör vi några 
mindre förbättringar i köket. Där 
får du till exempel en ny vatten
kran. 

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. 

Nu förbereder vi för renoveringen 
Just nu arbetar vi med förberedelser. Vi tittar på 
olika delar i huset och undersöker noggrannare 
hur vi ska renovera. Vi räknar med att starta 
renoveringen i ett av husen på Terapivägen 4-8 
under 2024, beroende på hur förberedelserna 
går. Detta får du självklart veta i god tid. 

Vi bjuder in till informationsmöte 
Har du frågor? Just nu behöver du inte göra 
något. Vi hör av oss med mer information fram
över. Vi  bjuder också in dig till informations
möte. Vid mötet du kan fråga om allt du vill 
veta inför renoveringen. 

Läs mer 
På huge.se/grantorp kan 
du läsa om renoveringen. 
Om du vill nå oss, skicka 
epost till: rot@huge.se 

mailto:rot@huge.se


Därför behöver vi renovera 

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. 

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

vatten avlopp el 

Se vår film och läs mer om 
hur ett stambyte går till på  
huge.se/grantorp 




