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Slutspurt och semester på Odlingsvägen 20-34
Renoveringen av Odlingsvägen 20-34 är nu inne i slutskedet. Det återstår framför allt
arbeten med entréerna, de nya lägenheterna i markplanet samt markarbeten. Det
mesta av detta avslutas under vecka 28, men personal från Metrolit och deras
entreprenörer kommer att finnas kvar under hela sommaren för att åtgärda
besiktningsanmärkningar och färdigställa arbetet utomhus. Byggboden på gården
kommer att tas bort under vecka 30.
Vi ber er särskilt att respektera att gården fortfarande är en arbetsplats. Det pågår
arbete med bland annat de nya lekplatserna. Innan dessa är färdigställda och
besiktade är det förbjudet att leka där. Hjälps åt att påminna barnen om detta så att
ingen kommer till skada!
Med start i vecka 30 kommer tidningshållare att monteras utanför era lägenhetsdörrar. I samband med detta kommer det gamla brevinkastet i ytterdörren att sättas
igen. Eventuellt behöver Metrolit komma in i lägenheten för att göra detta, i så fall får
ni en separat avisering.
Metrolit håller också på att åtgärda besiktningsanmärkningar på balkongerna. Dessa
arbeten aviseras separat. Se till att det är undanplockat så att arbetet går att utföra. I
övrigt får balkongerna användas som vanligt.
Snart kommer de lägenheter i huset som stått tomma under renoveringen att få nya
hyresgäster. Visning av dessa lägenheter pågår. De nya lägenheterna i markplanet
samt de som ska bli andelsägarlägenheter kommer att börja visas efter sommaren.
Till sist vill vi tacka er alla för ert stora tålamod under denna långa renoveringstid.
Vi hoppas att ni trots en del problem längs vägen ska kunna känna er nöjda med
slutresultatet och kunna trivas hos oss i många år framöver!
Vi på Botkyrkabyggen önskar en trevlig sommar!
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