Inbjudan till hyresgästerna i område 075/Valla Torg

Mars 2015

Välkommen till
informationsmöte
om kommande ombyggnationer i Valla torg-området
Nu har vi kommit lite längre i planeringen av ombyggnationerna i din lägenhet
och fastighet. Vi vill därför bjuda in dig som bor i området till en träff där vi
berättar om vad som planeras och hur det kommer att gå till.
Vi informerar om de kommande ombyggnationerna. Det kommer också finnas
tid för frågor och för bildande av samrådsgrupp.
Det är begränsat med plats i lokalen - så för att alla ska få plats är det bra om du
kan komma den dag som anges nedan.
Datum:
Onsdagen den 25 mars för dig som bor på Valla Torg 81-89 och Sandfjärdsgatan
91-103.
Torsdagen den 26 mars för dig som bor på Valla Torg 47-77.
Tid: kl 18.00-20:00
Plats: Årstaskolans matsal, Hjälmarsvägen 16, ingång D1
Vid mötet får ni träffa ansvariga från Stockholmshem. Vi kommer också att
bjuda in representanter från Hyresgästföreningen och från Growsmarterprojektet. Vänligen se dagordningen på baksidan av inbjudan.
Varmt välkommen!
Med vänlig hälsning
Tina Ajneling Danielsson, områdeschef
Kontakt tillfälligt boende, tillval m m KontakKontakt ombyggnation m m
Joakim Norling
Alexander Thylén
Ombyggnadskonsulent
Kundförvaltare Growsmarter
joakim.norling@stockholmshem.se
alexander.thylen@stockolmshem.se
08-508 392 79
08-508 396 84

Informationsmöte

Ombyggnationer - Valla torg-området
Dagordning:
 Inledning och syfte med mötet
 Presentation av projektgruppen och kontaktpersoner på Stockholmshem
 Presentation av Stockholm stads projekt Growsmarter
 Presentation av Stockholmshems ombyggnad samt övergripande tidplan
 Kort information om planerad nyproduktion
 Tillfälligt boende
 Process för hyresförhandling och hyresgästgodkännande
 Samrådsgrupp – hur fungerar det?
o tillval och fria val, lägenheter, allmänna utrymmen, tvättstugor och
cykelställ, utemiljö
o Intresseanmälan till samrådsgrupp, vilka får vara med?
 Egen tid för Hyresgästföreningen, intresseanmälan till samrådsgrupp

Medverkande:
Olle Torefeldt, kommunikationschef, Stockholmshem
Kjell Wahlström, arkitekt, TOTAL arkitektur
Hans Magnusson, projektchef, Stockholmshem
Houman Sayedi, hyresförhandlare, Stockholmshem
Joakim Norling, ombyggnadskonsulent, Stockholmshem
Representant från Miljöförvaltningen/Growsmarter, Stockholm stad
Representant från Hyresgästföreningen

