Solna i november 2020

Den 1 december startar renoveringen av garaget på Östervägen
Vi har tidigare informerat om att vi planerar för en omfattande renovering av garaget på
Östervägen 22A – 26B och den 1 december 2020 startar renoveringen. Under tiden som
renoveringen pågår kommer varken boende eller garagehyresgäster att ha tillträde till garaget.
Den 1 maj 2021 beräknas garaget vara inflyttningsklart och hyresgäster välkomnas tillbaka.
Du som hyr garageplats - så berörs du av renoveringen
Senast den 30 november 2020 ska du ha flyttat på din bil och nedan ser du alternativa
parkeringsmöjligheter under renoveringstiden:
•
•

Ersättningsplats i vårt garage på Västra vägen 11 - Anmäl intresse på e-post
marknadbilplatser@signalisten.se senast den 22 november 2020.
Parkeringsmöjligheter på gatan - Du ansöker om boendeparkeringstillstånd hos Solna
stad på www.solna.se eller på 08-746 10 00.

Har du plats i TROAX/gallerbur ska du plocka ner hänglåset och behålla det själv.
Du som bor i området – så berörs du av renoveringen
• Renoveringsarbetena innebär att en del störande buller.
• Arbetet utförs på vardagar klockan 07.00 – 17.00.
• Störande arbete påbörjas efter klockan 08.00.
• Miljöstugan som är belägen vid Östervägen 24 är tillgänglig ifrån Östervägen, passagen
genom garaget kommer att vara avstängd.
• Vissa markytor utomhus kommer att nyttjas av entreprenören för etablering av bodar
och byggcontainrar.
Vi hoppas att du kommer att ha överseende med att dessa nödvändiga åtgärder utförs.
Har du frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss på telefon 08-705 22 00 alternativt e-post
marknadbilplatser@signalisten.se. Vi har öppet måndag – torsdag klockan 08.00 – 16.30 och
fredagar klockan 08.00 – 14.30.
Följ projektet på www.signalisten.se/motorn
Med vänlig hälsning
Marknad Lokaler & Parkering
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