
 

 

 

 

  
 
 

 
2020-12-02 
 

Stadsdelsförnyelsen Östra Sätra 
Till våra hyresgäster på Gråstensvägen 23–29  

 

Hej 

 

Det börjar närma sig att renoveringen kommer till er. Det är som vi tidigare informerat 

BF Stambytesentreprenad AB som har uppdraget från Gavlegårdarna att utföra 

renoveringen. 

Tillsammans med detta brev får ni två andra brev som är väldigt viktiga 

1. Tidsplanen för renoveringen. Där ser ni exakt vilka veckor vi renoverar hos dig. 

2. Medgivande om att använda huvudnyckel, inskickad till oss senast 2021-01-08 

 

Vi börjar med ställningsbyggande och grävarbeten under V 51 och fortsätter V 2 

Här kommer information om vad som kommer att hända innan vi börjar med arbeten i 

lägenheterna.  

 

 

Från och med vecka 51 (2020-12-14) kommer följande att ske: 

 

• Vi börjar med grävarbeten och ställningsbyggande runt huset. Det innebär att ni 

som har uteplatser på markplan måste plocka bort alla era saker innan måndag 

vecka 51 (2020-12-14). När vi bygger ställning kommer vi att riva alla uteplatser. 

Viktigt att ni plockar undan det ni vill spara. 

 

• Allt eftersom ställningen byggs kommer vi att behöva spärra er 

balkongdörr/altandörr från utsidan som en säkerhetsåtgärd. Tänk på att rensa 

allt från balkongen innan vi spärrar den.  

 

• Vi kommer börja med en del arbeten i allmänna utrymmen (trapphus, källaren) 

  



 

 

Sid 2 (av 2) 

 

 

• Alla cykelställ längs Gråstensvägen 23-29 kommer att rivas, det innebär att ni 

måste flytta era cyklar som står i cykelställen innan måndag 14 december.   

 

• Då förbesiktningen blev inställd kommer vi att försöka kontakta er via telefon 

och gå igenom renoveringen. Ni kan även då passa på att ställa frågor. Vänligen 

gå igenom er kontaktinformation på Gavlegårdarnas hemsida så att 

telefonnumret till er stämmer. Har ni ingen dator kan ni ringa kundcentrum. 

026-172700 så hjälper de er att kolla vilken kontaktinformation ni har. 

 

 

 

 

 

Informationsmötet är inställt. Vi har filmat en presentation 
som ni hittar på Gavlegårdarnas hemsida. Där hittar ni 
även mer information gällande renoveringen. 
 
www.gavlegardarna.se/vi-bygger/underhallsprojekt/satra/ 
 
 
 
  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Fredrik Hallqvist   Iris Karamehmedovic   

Ombyggnadssamordnare Projektledare     

AB Gavlegårdarna AB Gavlegårdarna   

Tel 026-17 27 39  Tel 026 17 27 82    

fredrik.hallqvist@gavlegardarna.se  iris.karamehmedovic@gavlegardarna.se   
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