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Juli 2019

Till dig som bor på Måttgränd 18–48, Snipgränd 114–194 samt
Måttgränd 21–93

Inför den kommande renoveringen
Nu startar renoveringen av badrummen, tvättstugorna och toaletterna på ditt
område.
Tidplan
Vi börjar renoveringen på Måttgränd 42-48 2 september. Två veckor innan
renoveringen börjar i din lägenhet så får du mer information från Peab.
Renoveringen tar i snitt cirka 20–25 arbetsdagar per lägenhet. Se bifogad tidplan för
hela området på sida 2–3. Tidplanen anger när vi beräknar att starta i varje hus.
Tidplanen är levande och kan komma att uppdateras.
Bostadsanpassning
Om du har godkänd bostadsanpassning från Umeå kommun i ditt badrum som
behöver återmonteras efter att renoveringen är färdig så måste du kontakta oss
snarast.
Infomöte
Det kommer att hållas två infomöten, ett för Måttgränd 18–48 samt Snipgränd 114–
194 och ett möte för Måttgränd 21–93. Du får en inbjudan i din brevlåda med datum
och tid.
Nyckel till tvättstuga, toalett och dusch och daglokal
Tillfälliga tvättmöjligheter kommer att finnas i din kvarterslokal under tiden som din
tvättstuga renoveras. Du får möjlighet att använda WC/Dusch i kvarterslokalen
under tiden som din lägenhet renoveras. Nyckel till kvarterslokalen kvitterar du ut hos
din kvartersvärd när vi börjar renovera i din lägenhet. Nyckel lämnas endast ut till dig
som står på kontraktet.
Kvarterslokalen kan även användas som daglokal under tiden för renovering, om du
till exempel vill komma bort från oljud som kan uppstå i din lägenhet.
Viktigt att du lämnar tillbaka nyckeln så snart din lägenhet är färdigrenoverad då
dina grannar behöver få tillgång till lokalerna efter dig.
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Måttgränd 18–48 och Snipgränd 114–194

September 2019

September 2019

Oktober 2019

Oktober 2019
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November 2019

Oktober/november
2019

Info!
Måttgränd 21–93

Mars -20

Februari -20
Januari -20

Februari -20
Januari -20

Mer information och kontaktuppgifter
Du kan läsa mer om renoveringen och hur du som hyresgäst påverkas under
renoveringen på vår webb: https://www.bostaden.umea.se/mattgrand-snipgrand
Byggprojektledare
Therese Johansson
Telefon: 090-17 75 22
E-mail: therese.johansson@bostaden.umea.se
Vänliga hälsningar
Bostaden
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