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FASAD- OCH TAKRENOVERING SAMT BALKONGBYTE 
Tegelfasaden på flertalet hus är dålig och behöver en omfattande renovering. 
Teglet på de sidor som behöver renoveras kommer att ersättas med puts. I samband med detta 
kommer balkongerna att monteras ner och byggas upp på nytt. Vi kommer också passa på att 
laga den taksims som är skadad (brädorna under det överhängande taket på fasaden) och måla 
taken på de hus som inte blivit målade tidigare. 
 
Hur kommer det gå till? 
Vi kommer ta två hus i taget. Ställning kommer att monteras på sidorna av husen som behöver 
renoveras så man kan riva ner det som är dåligt. I samband med detta kommer balkongerna 
monteras ner och byggas upp på nytt. När det är dags att putsa fasaden kommer ställningen kläs 
in i plast så putsen inte tar skada på grund av regn och blåst. 
 
Varje hus beräknas ta ca 20–25 arbetsdagar. 
Vi eller våra entreprenörer kommer inte behöva tillgång till din lägenhet. 
 
När? 
Arbetet kommer att utföras av vår entreprenör Sätila Bygg och etablering kommer påbörjas under 
vecka 10. Vi kommer gå ut med mer detaljerad information när det närmar sig ditt hus.  
 
Vi planerar att starta renovering på Bollvägen 75-97 och Bollvägen 67-89. 
På baksidan kan du se vilka sidor av husen som kommer att renoveras. 
 
Vad behöver jag göra? 
Möbler, växter mm. som står nära fasad kommer att behöva flyttas. Du som har balkong behöver 
tömma den. Mer information kommer. 
 
Målning av garagelängor, förråd och ytterdörrar 
Vi kommer även måla samtliga garagelängor, förråd och ytterdörrar i samband med 
fasadrenoveringen.  
 
Har du några frågor? 
Kontakta Fredrik Secund på telefon 0300-356 00  
eller mejla fredrik@eksta.se .  
 
Med vänlig hälsning 
Eksta Bostads AB 
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Rödmarkerade sidor kommer att renoveras. Tegel kommer ersättas med puts. 
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