Göteborg 2016-06-20
Till våra hyresgäster i Vita Björn

Renoveringsinformation juni 2016
Under våren har vi vid några tillfällen arrangerat ”öppet hus” i vår visningslägenhet för att
informera om var vi befinner oss i renoveringsprocessen, hur de olika alternativen ”mini”, ”midi”
och ”maxi” ser ut samt våra olika förslag på rabattering. Vi har även inlett personliga möten med
flera av er boende på Bangatan 37-39.

Vad blir hyran efter renoveringen?
Under våra personliga möten har vi fått många frågor kring vad hyran blir efter renoveringen.
Eftersom hyrorna fortfarande är under förhandling hänvisar vi till den uppskattade procentuella
höjningen som vi har angett i vår broschyr som finns på www.dialogvitabjorn.se. Så fort hyrorna är
klara får du som hyresgäst ta del av vad hyran blir för varje renoveringsalternativ.

Tidplan
Under augusti månad kommer våra hyresgäster på Bangatan 37-39, att få information utdelad om
projektets start och blanketter gällande stamrenoveringen. Arbetet med att förbereda för
evakueringen påbörjas under hösten och själva renoveringen startar enligt plan efter årsskiftet.

Dialog framöver
Vi fick i våras förfrågan av samrådsgruppen att bjuda in till ett stormöte. Detta har vi avböjt då vi
anser att möten med er hyresgäster i mindre grupper är bättre, så att alla ska känna att de har
möjlighet att komma till tals och ställa frågor. Vi har bjudit in samrådsgruppen till möten vid två
tillfällen nu i juni men inte fått någon respons på detta. Vi ser gärna en fortsatt dialog med er
boende antingen genom den samrådsgrupp som finns, eller om ni boende önskar andra former
för dialog. Vi vill gärna diskutera vidare om renoveringen utifrån där vi är nu i processen. Är du
intresserad av att delta så kontakta Malin Strande på Wallenstam (kontaktuppgifter nedan) eller
samrådsgruppen via mail: vitabjorn.414@gmail.com

Felanmälan och frågor
Tänk på att om du har några fel eller brister i din lägenhet ska du alltid kontakta vår kundservice
för en felanmälan så att ärendet registreras och vår förvaltare kan titta på ditt ärende.
Vid frågor om renoveringen ring vår kundsamordnare Malin Strande på tel: 031- 743 96 14 eller
e-posta henne på: malin.strande@wallenstam.se alternativt vår kundservice på tel: 020-400
100 eller e-post: kundservice@wallenstam.se
Vänlig hälsning
Wallenstam
PS. Du vet väl att du kan läsa alla våra infobrev på Mina sidor? Registrera dig på wallenstam.se/minasidor
om du inte redan gjort det.

