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Ring oss om du har 
några frågor! 

  
2021-03-11 
 
Till våra hyresgäster på 
Bollvägen 75-97 och 67-89. 

 
UPPSTART RENOVERING  
Du har tidigare fått information om fasad-, tak- och balkongrenoveringen som kommer 
genomföras under året. Vi startar nu med renovering av balkongerna och ditt hus är först ut.  
Det innebär att en ställning kommer resas runt huset. Arbetet kommer utföras av vår entreprenör 
Sätila Bygg. 
 
Hur kommer det gå till? 
Ställningen kommer att sättas upp runt huset så man kommer åt balkongerna utifrån.  
Balkongerna kommer först monteras ner och sedan byggas upp på nytt igen. 
Efter det påbörjas arbetet med att riva ner dålig tegelfasad som sedan kommer putsas. 
Arbetet beräknas ta totalt 20-25 arbetsdagar. 
 
När? 

Ställningen kommer resas måndagen den 15 mars, vecka 11. 
På baksidan kan du se vilka sidor av ditt hus som kommer att renoveras. 
 
Vad behöver jag göra? 
Detta är en omfattande renovering och vi behöver din hjälp för att det ska flyta på och  
bli så bra som möjligt.  
 
Du som har balkong behöver tömma den helt och hållet. Viktigt att ni uppmärksammar att 
balkongen kommer att monteras ner och således inte kan beträdas.  
 
Du som har en uteplats behöver tömma den. Detta för att inget ska förstöras under renoveringen. 
Har du en altan måste du även se till att våra entreprenörer har åtkomst till stolpfundament och 
fasad inför kommande fasadrenovering.  
 
Om häckar/buskar står i vägen för ställningen kommer vi behöva ta bort dessa. 
 
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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Röda sidor av husen kommer att renoveras. 
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