
FJÄRDINGSMANNEN
KVARTERET

KONTAKT
Uthyrning Asplunds Fastigheter: Emma Olsson 019-100 101
Byggnation Asplunds Fastigheter: Elin Norberg 019- 100 107
Platschef PEAB: Lena Strignert 0704-49 70 61, lena.strignert@peab.se

I slutet av sommaren drog arbe-
tet på plats i gång med att häg-
na in byggarbetsområdet. Se-
dan startade schaktarbetet för 
grunden. Vissa dagar lämnade så 
många som 70 lastbilslass schakt-
gropen med schaktmassor. Lek-
parken har monterats ner och 
kommer monteras upp igen på 
sin nya plats i vår när byggkranen 
plockats ner. Kranen byggs upp 
under vecka 46 och blir 36 me-
ter hög. Stommen till huset som 
är gjord i betong och kommer 
från Katrineholm börjar levere-
ras vecka 48. Till jul är vi uppe på 
våning ett.  

Under hösten kommer vår hyresad-
ministratör Emma Olsson finnas på 
PEAB:s platskontor på onsdagar mel-
lan kl 13.30–16.00 för att ni hyresgäs-
ter lättare ska kunna ställa frågor till oss 
både rörande nybygget och era befintliga 
bostäder, ni är alla välkomna att hälsa på. 
Ingång från 7C, en trappa ner. 

Tillträde förbjudet
Vi vill passa på att påminna om att det 
är förbjudet att beträda det inhägnade 
arbetsområdet. Detta pga. risken för 
olyckor för er och de som arbetar på byg-
get om obehöriga går in där. Det är även 
förbjudet att klättra på staketet som kan 
välta. Var uppmärksamma på materi-
altransporter som snart kommer bör-
ja leverera stommen till huset. 

Hyror
Vi vet att många av er undrar om hy-
rorna för lägenheterna. Dom är inte 
förhandlade med hyresgästföreningen 
och därför ännu ej klara. Vi kommer 
informera er så snart de finns klara, 
troligtvis under sen vår 2023. 
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Nästa nyhetsbrev
Vårt nyhetsbrev kommer att uppdateras 
med information till er under byggets 
gång och skickas ut via mail. 
Lämna din mailadress till emma.olsson@
asplundsfastigheter.se så kommer du få all 
information där. Saknar du mailadress? 
Vi sätter alltid upp ett infoblad i varje 
trappuppgång när det kommer ett nytt.

– Har ni frågor eller funderingar får ni 
gärna stoppa och prata med oss på bygget 
hälsar Lena och Erik hos PEAB.


