Frågor och svar från informationsmöte
med Bostaden den 17 oktober
Inbjudna var hyresgäster på Öbackavägen 2, 4, 8 samt Östra Strandgatan
36, 42, 44 och 46.
1. Östra Strandgatan 36, höghuset: Hur kommer det att fungera, går
man in i flera lägenheter samtidigt?
Svar: Ja, vi går in i 3–4 åt gången och startar upp arbetet som i
cirka 20 dagar.
2. Får vi hörselproppar under tiden?
Svar: Ja, Peab ordnar vid behov.
3. Behöver vi boka duschtid?
Svar: Nej, vår uppfattning är att det inte har behövts ännu men om
det visar sig att situationen förändras får vi kika på det.
4. Om jag har ett nyrenoverat badrum vad gäller då? Går det att
använda avloppen?
Svar: Ja, men det är bra att veta att så länge lappen hänger uppe
i lägenheten kommer det att vara personal som arbetar i
lägenheten.
5. Om man har två badrum i lägenheten görs båda samtidigt?
Svar: Ja.
6. När får vi veta när ni kommer?
Svar: Två veckor före beräknad start.
7. Hur stänger vi för i lägenheten för att inte få damm på känslig
utrustning?
Svar: Be om plast från Peab för att täcka över.
8. Stänger ni av ventilationen i badrummet?
Svar: Ja, badrumsdonet täcks över.
9. Får man välja färg på våtrumsmatta?
Svar: Ja, 4 st val finns att titta på i uthyrningslägenheterna.
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10. Sätter ni tillbaka det gamla torkskåpet?
Svar: Eventuellt monteras det tillbaka, men kommer att bytas ut lite
senare. Du kan även välja torktumlare för 131 kronor per månad.
11. Går det att få tvättpelare om man väljer torktumlare?
Svar: Ja
12. Vi har en speciell bänk i badrummet, vad händer med den?
Svar: Tanken är att den ska vara kvar och vi gör bedömningen
kring eventuella åtgärder.
13. Hur kommer lutningen vara i badrummet?
Svar: Lutningen ska följa de byggkrav som finns.
14. Ska ni in i källaren och renovera?
Svar: Nej.
15. Kommer toaletten i källaren på Östra Strandgatan 36 att åtgärdas?
Svar: Nej

Där du känner dig hemma

