Göteborg den 4 mars 2019

Till hyresgäster på
kvarteret Lintotten.

Uppföljning visning av vindslägenheter 1 mars mm
I fredags (1 mars) hade vi visning av vindslägenheter i kvarteret Synålen bredvid Lintotten. Det var ett
bra tillfälle att gå och se hur standarden på kök och badrum kommer att se ut efter ombyggnaden. Vi
är medvetna om att kallelsen kom sent men det kommer fler tillfällen. Vi planerar att ha ytterligare
en visning kvällstid vecka 12. Vi återkommer med datum i trapphus och hemsida. Då skall
lägenheterna vara helt klara vilket ger en komplett bild av hur kök och badrum kommer att gestalta
sig efter renoveringen. Den som vill flytta till en nyrenoverad lägenhet och slippa
ombyggnadsbesväret men inte får lägenhet 1 april har 3 chanser till och då kommer
framförhållningen att bli bättre. Nästa etapp har inflyttningsdatum 1 juli och sedan är det mer
preliminärt.
För den akuta inflyttningen har hyresgäster boende i Lintotten har förtur fram tom 11 mars.
Hyresgäster boende i Lintotten slipper 3 mån uppsägningstid och kan lämna sin befintliga lägenhet
31 mars.

Hur söker jag till 1 april före 11 mars?
Titta på hemsidan under Ombyggnationer – Synålen Lunden. Där finns information om
vindslägenheten. Samtliga är 1 rum och kök och lägenheterna är generellt mindre än
lägenheter som inte är vindslägenheter.
Ifall någon lägenhet är intressant så skriv upp de objektsnumren (622-628) som ni är beredda
att flytta till. Använd gärna epostlänken på hemsidan. Du som inte har epost kan även skicka
in en ansökan via brev till förvaltningen. Den behöver komma till oss på fredagen 8 mars.

Hur söker jag till senare etapper?
Det återkommer vi till med bättre framförhållning. Vi har era enkäter, internbytesansökningar och
mejl i tryggt förvar och ser över dem när lämpligt objekt blir vakant.

Med vänlig hälsning
Förvaltningen Holger Blomstrand Byggnads AB

