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Ombyggnaden vid Valla Torg
Snart är det jul och nyår och det har varit ett händelserikt år vid våra hus vid Valla Torg.
Här är en liten tillbakablick över året som gått.
Bakom oss har vi ett intensivt år med många aktiviteter. För att nämna några – i februari
tecknade Stockholmshem och Hyresgästföreningen en överenskommelse om nya
hyresnivåer. Samrådet, där hyresgästerna representerades av en samrådsgrupp, resulterade
i en gemensam rekommendation om åtgärder för ombyggnaden, och i april tecknades en
överenskommelse mellan Stockholmshem och samrådsgruppen. På ett Öppet hus i april
presenterades överenskommelsen och samrådsprocessen för övriga hyresgäster.
De första hyresgästerna flyttade ut i slutet på augusti och en viktig milstolpe i september
var byggstarten på Valla Torg 89. Trots mycket kort byggtid iordningsställde vi radhusen
på Årstafältet enligt tidplan. Där kommer flera av er att bo under byggtiden och i februari
kommer cirka 130 av totalt 302 lägenheter att vara evakuerade. Vi vill passa på att tacka
er för ett bra samarbete i samband med flytten till tillfälligt boende.
En trevlig händelse i september var återvinningskalaset på Valla Torg. Det arrangerades
tillsammans med Stockholms stad inom ramen för EU-projektet GrowSmarter. Då visade
vi några av de smarta lösningarna som ingår i projektet och hade öppet i våra
visningslägenheter på Valla Torg 59 och 65.
I vinter fortsätter arbetet med dränering på Valla Torg 81 och Sandfjärdsgatan 91-101. På
Valla Torg 89 pågår arbetet med att byta stammar samt att montera fönster och
tilläggsisolera fasader. Sedan en tid förbereder vi också för en ny takvåning och nya
yttertak.
Vi önskar dig en skön ledighet och vill än en gång tacka för det stora tålamod som ni alla
visar i samband med ombyggnaden.

Har du frågor om ombyggnaden?
Vi svarar gärna på dina frågor om ombyggnaden. Kom gärna
förbi oss i vår visningslokal på Valla Torg 51. Här
ser du när vi är på plats i januari 2017.
Läs på webben om ombyggnaden vid Valla Torg och
vad som händer i området på stockholmshem.se/vallatorg och
stockholm.se/arstastraket

Öppettider jan
Tor 5 jan

13:00 – 16:00

Tis 10 jan

08:30 – 11:00

Tor 12 jan

13:00 – 16:00

Tis 17 jan

08:30 – 11:00

Tor 19 jan

13:00 – 16:00

Tis 24 jan

08:30 – 11:00

Tor 26 jan

13:00 – 16:00

Tis 31 jan

08:30 – 11:00

Mer information om ombyggnaden vid Valla Torg:
Kundförvaltare Golan Aso Ali
golan.asoali@stockholmshem.se
08-508 397 81

Kundförvaltare Alexander Thylén
alexander.thylen@stockholmshem.se
08-508 396 84

Mer information om tillfälligt boende och dina val för din lägenhet:
Kundkoordinator Robin Hjelm
robin.hjelm@stockholmshem.se
08-508 397 96

God Jul och Gott Nytt År!
Tina Ajneling Danielsson, områdeschef

