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JUST NU PÅ NORDOST
Hur kommer det att se ut på gårdarna?
Hej Nordostbo!
Som du säkert märker händer det
mycket i stadsdelsförnyelseprojektet
på Nordost nu. Det spärras av, rivs,
flyttas runt och byggs med målet att
Nordost ska bli både snyggare och
tryggare. Och ni hyresgäster är med
och planerar i olika arbetsgrupper! I det
här informationsbladet får du en liten
uppdatering om vad som händer nu
och den närmaste tiden.
Och för dig som vill hänga med i
planerna även framöver, har vi skapat
en sida på på vår webb där vi lägger
upp aktuell information:

Alla hushåll på Nordost fick i början av hösten ett
sms med en inbjudan till att vara med och diskutera och komma med förslag till hur gårdarna på
Nordost ska utformas.

Grillplatser med gott om plats för många att
sitta och umgås var viktigt att få med, liksom
lekredskap, möjligheter till odling och en pulkabacke.

Tre olika grupper med totalt ett 30-tal hyresgäster har sedan träffats under hösten - en
trivselgrupp, en lekparksgrupp och en aktivitetsparksgrupp och arkitekten Nils Simonsson
har sedan arbetat fram skisser på hur det skulle
kunna bli, till att börja med på stora gården.

Torsdag 14 december fick gruppen ta del av
arkitektens förslag som var på cirkustema. I april
2018 påbörjas arbetet på stora gården.

Gott samarbete i
arbetsgrupperna!

gavlegardarna.se/nyanordost
Där hittar du även kontaktuppgifter till
oss som jobbar med projektet.
Hälsningar från oss
på Gavlegårdarna

Många tycker Nordost blir fint
Senaste tiden vi haft besök från Sundsvall,
Flen och Sandvikenhus AB som alla ville
höra hur vi jobbar. De tyckte att Nordost är
ett fint bostadsområde och att det kommer
bli ännu finare när allt är renoverat och klart.

Du hittar skisserna på
gavlegardarna.se/nyanordost

Bra sorteringskassar delas ut
De här bra sorteringskassarna har Fiona och
Mursal knackat på och delat ut till 400 hushåll
på Nordost hittills.
- Vi kommer att knacka på hos de vi inte lyckats
träffa i början av nästa år berättar Fiona.

PORTO BETALT

Vi river, bygger, målar...
På byggsidan har vi flera aktiviteter igång
samtidigt nu. Den slänt som funnits utanför St
Esplanadgatan 27 kommer istället att blir en
mur som ingår i en ny typ av system för att ta
hand om regnvatten på ett bra sätt.
Under december och januari byggs ramper för
rörelsehindrade på sidan mot parkeringarna på
St. Esplanadgatan. 27 och N. Köpmangatan 42.
Vil håller också på att måla trapphusen på St
Esplanadg 25 och 27.

Som vi berättat om i separat info så river vi nu
grovsoprummen och två av de gamla återvinningsrummen. Grovsoprummen kommer
inte att ersättas då de varit en tillfällig (om än
långvarig) lösning
För lämning av grovsopor hänvisar vi istället
till Gästrike återvinnares återvinningscentral
på Utmarksvägen 16. Det är helt kostnadsfritt
att slänga sina grovsopor där och det finns
personal på plats där som gärna hjälper till med
vad som ska slängas var. De har öppet både på
dagtid, kvällar och helger, se deras öppettider på
gastrikeatervinnare.se.

12 000 växter planterade
Under hösten har vi planterat hela 12 000
buskar, gräs, perenner, träd och lökväxter på
Nordost! Träden levererades sent och alla hann
inte ner i jorden innan det blev för kallt så resterande kommer vi att plantera i vår. I de planteringar som i dag är tomma som är placerade
efter väggen på garaget kommer klätterväxter
att planteras.
Det är vår trädgårdskonsult Gunilla Welin Brook
som valt växterna och gjort de
snygga kompositionerna har
utförts av också i sina val har
fångat upp fasadernas färger.
De flesta växterna hon valt
lockar till sig pollinerare, dvs
humlor, bin och fjärilar, har marktäckande egenskaper samt att
de har olika form, textur, färg på
bladverk och blomning. Många av
växtbäddarna är också självförsörjande på vatten genom att vi
leder ner regnvatten från taken
direkt till växterna.

Grovsopor till
återvinningscentralen

Om du inte har möjlighet att åka dit själv kan du
även beställa hämtning mot en avgift. Kontakta
Gästrike återvinnares kundservice, tel 020-63
00 63, e-post info@gastrikeatervinnare.se för
mer information.
Bra jobbat med sorteringen!

Släng soppåsen
(restavfallet) i
containrarna
nu under byggtiden!

Färre mörka vrår = mer trygghet
Nu har vi utfört en del åtgärder för att det ska kännas tryggare att vistas i
husen. Vi har rivit en del väggar och bytt all belysning i källargångarna och
även i entréerna för att få det ljusare.
Sen har vi även byggt igen under trapporna där en del har lagt både
grovsopor och vanliga sopor, och det har även hänt att folk legat och sovit
där. Den översta delen av trapphusen upp till teknikvåningarna har också
försetts med en låst dörr så obehöriga inte kan vistas där.

Ni kämpar på bra med avfallshanteringen, trots
de tillfälliga lösningarna berättar Fiona. Vi har
försökt skylta upp så gott vi kan var allt ska
slängas nu under byggtiden och ni gör det bra!
När det nya systemet sedan kommer på plats
kommer avfallshanteringen att bli så mycket
trevligare och modernare än tidigare. Återvinningsrummen blir ljusa och fräscha. Soppåsar
och matavfallspåsar kommer ni att slänga i olika
underjordsbehållare utanför. Men du kommer
att få mer information om det efter årsskiftet.

Släng skräpet i
papperskorgen!
Ska vi lyckas få ett
fint och trevligt
Nordost måste
de som slänger skräp
i trapphusen och på
gårdarna sluta med det.
Om du ser att din granne eller kompis skräpar
ner, säg till.
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