2020-12-03

Till våra bostadshyresgäster på Parkvägen 9 och 13

Årets sista uppdatering för den planerade nyproduktionen
I september informerade vi om att byggstart för den planerade utvecklingen av
kvarteret Bollen planeras ske i början på 2023. Vi fick efter det en del frågor från
er och nedan hittar ni svaren på några av dem.
Fråga: När ska vårdcentralen flytta och var finns den under byggtiden?
Vårdcentralen flyttar sommaren 2022 till plan 0 och 1 på Bollen.
Fråga: Blir det en extra hissinstallation för vårdcentralens besökare?
Vi kommer inte att installera en ny hiss. I den befintliga hissen kommer vi att ordna så endast
hyresgäster kan ta sig hela vägen upp i huset genom att installera Aptus, vårt
inpasseringssystem som kräver att man har en bricka för att kunna åka längre upp än till
vårdcentralen.
Fråga: Kommer trapphusdörren att vara olåst?
Nej, dörren till trapphuset kommer att vara låst och endast hyresgäster med låsbricka kan
komma in. För att uppfylla brandsäkerhetskraven kommer den att utrustas med
brandbeslag/utrymningsbeslag för de boende vid utrymning.
Fråga: För att komma till vårdcentralen, är det tänkt att entrén är öppen
dagtid med risk för obehöriga besökare i huset?
Entrén kommer att vara öppen under vårdcentralens öppettider så besökare kan komma in dit
men inte någon annanstans i huset då vi kommer att säkerställa så bara hyresgäster med
låsbricka kan ta sig vidare.
Vad händer närmast?
I januari 2021 utförs inventeringar av de lokaler på Bollen som ska byggas om till vårdcentral
under byggtiden. Ombyggnaden beräknas starta hösten 2021. Vi återkommer med en
uppdatering om projektet under kvartal 1/2021.
Har du frågor kring projektet? Välkommen att kontakta:
Vivianne Habra, projektkommunikatör
vivianne.habra@signalisten.se
08-705 22 00 (ange ärende Bollenprojektet)

Följ projektet på vår webbplats, www.signalisten.se/bollen.
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