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Till våra hyresgäster på 
Rosengatan 18-44 

 

Nu är det dags för renovering 
Förr eller senare kommer tiden då det är dags för ett område att genomgå en mer omfattande 
renovering. Rosengatan 18-44 byggdes under perioden 1968-1970, så för detta område är tiden 
mogen nu. 
 
Vissa saker är vi tvungna att åtgärda, t.ex. avlopp, fönster och entrépartier. Dessa åtgärder räknas 
som underhåll och påverkar inte din hyra. Andra saker har du möjlighet att välja att vi åtgärdar, 
t.ex. modernisering av kök och badrum. Valmöjligheterna är stora och du kommer att kunna 
påverka såväl hur stor del av lägenheten vi renoverar som vilka material vi använder. De valbara 
åtgärderna räknas som tillval och påverkar din hyra. 
 
Vilka åtgärder som är obligatoriska och vilka som är valbara kommer vi i lugn och ro att gå igenom 
vid kommande informationsmöten samt vid de enskilda träffarna. 
 
Oavsett i vilken omfattning du väljer att få din lägenhet renoverad, kommer renoveringen att 
påverka din boendemiljö. Vår utgångspunkt är dock att samtliga hyresgäster ska kunna bo kvar i 
sin lägenhet under renoveringen.  
 
Tidplan 
I början av juni månad kommer vår entreprenör Johansson & Gunverth påbörja renoveringen av 
våra undercentraler vilket beräknas vara klart i slutet av augusti månad. Under förutsättning att 
Coronapandemin lagt sig och att det bedöms vara säkert för såväl er som för våra entreprenörer 
är vår plan att under hösten påbörja arbetet med att byta ut fönster och balkongdörrar. Därefter är 
vår plan att påbörja renoveringarna av lägenheterna med ambitionen att renoveringen av hela 
området ska vara klar under 2023. 
 
Informationsmöten m.m. 
Fortsättningsvis kommer vi att hålla er informerade genom skriftliga utskick och efter årsskiftet 
kommer vi även att bjuda in er till trapphusvisa informationsmöten; exakt datum och tid 
återkommer vi med i god tid innan mötet. För att renoveringen ska gå så smidigt som möjligt 
kommer vi även att träffa er enskilt för genomgång av just era behov. 
 
Har du några frågor? 
Kontakta Jonathan Hagrenius på telefon 0300-356 00 
 
 
Med vänlig hälsning,  
Eksta Bostads AB 
 
 

Ring oss om du har 
några frågor! 
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