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Till våra hyresgäster på 
Rosengatan 18–44 

 

INFORMATION OM KOMMANDE FÖNSTERBYTE 
Nu är det äntligen dags att byta fönster och balkongdörrar på Rosengatan 18–44.  
Under renoveringen kommer vi även att tilläggsisolera väggen mot balkongen samt byta 
hängrännor och stuprör. 
 
Hur kommer det gå till? 
Arbetet kommer att pågå under en längre tid och för att renoveringen skall bli så bra som möjligt 
har vi valt att börja med en trappuppgång, vilken kommer att bli Rosengatan 18. Under arbetet 
med den första trappuppgången kommer vi att ta lärdom av vad som fungerar bra och vad som 
fungerar mindre bra, vilket vi tar med oss då vi fortsätter renoveringen på resterande 
trappuppgångar. Vi kommer även att få en bra uppfattning om hur lång tid det tar att byta 
fönstren i en trappuppgång, vilket hjälper oss när vi ska ta fram en tidplan för resterade 
trappuppgångar.  
 
Vi tror och hoppas att detta upplägg kommer att bidra till en renovering som flyter på och 
resulterar i hög kvalité. När Rosengatan 18 är färdigställd kommer vi att fortsätta renoveringen på 
resterande trappuppgångar och vi kommer löpande att lappa upp trappuppgång för 
trappuppgång. 
 
Vi kommer att uppföra en byggnadsställning kring den del av huset där arbetet pågår. 
Renoveringen kommer även att innebära mer ljud än vanligt, vilket vi hoppas att ni kommer ha 
överseende med. 
 
Tidsplan 
Vi har för avsikt att påbörja fönsterbytet på Rosengatan 18 vecka 14. Vi hör av oss när det närmar 
sig. Därefter renoverar vi en trappuppgång åt gången, i stigande ordning.  
 
Reservation  
På grund av pågående pandemi kan tidsplanen komma att ändras. Eksta arbetar för att 
fönsterbytet skall genomföras på ett säkert sätt för så väl hyresgäst som entreprenör. 
 
Information 
Vi kommer att informera er under arbetets gång. 
 
Har du några frågor? 
Kontakta kontoret på telefon 0300-356 00 
 
Med vänlig hälsning,  
Eksta Bostads AB 

Ring oss om du har 
några frågor! 
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