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Ombyggnaden vid Valla Torg
Ombyggnaden pågår för fullt och i oktober flyttar våra hyresgäster på Valla Torg 65-69
tillbaka till sina renoverade lägenheter. Under hösten och våren bjuder vi in till
föreläsningar där du kan lära dig hur du kan leva lite mer klimatsmart – helt kostnadsfritt
för dig som bor hos oss. Och på tal om klimat, så finns nu också möjligheten att hyra
parkeringsplats med laddstolpe!

Vi ses på höstens föreläsningar om Klimatsmarta hyresgäster!
Med start i höst kommer vi att arrangera föreläsningar
och workshops om hur du kan leva lite mer klimatsmart.
Ta chansen att lära dig om alltifrån stadsodling till att
resa hållbart och göra re-make.
Förra veckan var det premiär på temat ”Klimatsmart mat
– fågel, fisk eller mittemellan”. Mimmi Svensson som är
måltidsekolog på klimatmat.se berättade om klimatsmart
mat – vad det är, varför det är viktigt och hur du kan äta
mer klimatsmart. Det var ingen tvekan om att det här är
ett ämne som engagerar – deltagarna ställde många frågor
och samtalen fortsatte långt efter föreläsningens slut.
Med föreläsningarna vill vi ge dig konkreta vardagstips och inspirera dig att med enkla medel
och små förändringar få en mer hållbar livsstil.

Höstens seminarier


Bli en återvinnare! Lär dig mer om sopor, sortering och återvinning. 10 oktober kl 18-20.



Inspiration från en annan stadsdel. Besök från ett bostadsområde där man tillsammans
engagerat sig i sin utemiljö och utvecklat grannsamverkan med gemensamma
aktiviteter. 29 oktober kl 18-20.



Klimatsmarta hemmet. Få tips och råd hur du kan sänka din energiförbrukning och
skapa en mer klimatsmart livsstil. 12 november kl 18-20.



Use, re-use och re-make. Få bättre koll på återanvändning – hur du får dina kläder att
leva länge och hur du kan göra personliga julklappar. 3 december kl 18-20.

Kostnadsfritt för dig som bor hos Stockholmshem. Begränsat antal platser, så först till kvarn!
Plats: Visningslokalen på Valla Torg 89, våning 1.
Mer information och anmälan till Helena Jönsson, projektledare för Klimatsmarta hyresgäster,
på 08-508 393 04 och helena.jonsson@stockholmshem.se.

Vill du hyra parkeringsplats med laddstolpe?
Nu finns det ett antal parkeringsplatser med laddstolpe för elbil som du kan hyra. De nya
platserna kommer att annonseras på stocksholmshem.se/Min-lagenhet.

Snart öppnar Valla Torgs lastcykelpool
Som vi berättat tidigare ska vi öppna en pool med två eldrivna lastcyklar för dig som bor hos
oss vid Valla Torg. Cyklarna är på plats och inom kort kommer du att kunna gå med i
cykelpoolen. Vi återkommer med mer information.

Hämta dina paket i Valla Torgs leveransrum
Du vet väl att du kan välja att få varor som du beställer på nätet levererade med cykelbud till
ett leveransrum i området. Det är en av våra nya tjänster som gör det enklare att leva
klimatsmart. Leveransrummet ligger på Valla Torg 87, på gaveln mot Tvärbanan. Med tjänsten
kan du smidigt, säkert och enkelt hämta och returnera paket när det passar dig.
Läs mer i informationsbladet ”Hämta dina paket i Valla Torgs leveransrum”.

Pågående och planerade byggarbeten
Valla Torg 51
Det sker besiktningar inför att hyresgästerna på Valla Torg 51 ska flytta tillbaka till sina
lägenheter med start i november. Markarbeten på gården kommer att vara klara under hösten.
Valla Torg 59
Vi är klara med dräneringsarbeten och nu pågår arbeten med fasader. I lägenheterna gör vi
arbeten med el, snickerier och målning.
Valla Torg 65-77
I oktober flyttar alla hyresgäster på Valla Torg 65-69 tillbaka till sina renoverade lägenheter.
På Valla Torg 71-77 slutför vi invändiga arbeten i lägenheterna, exempelvis målning,
kakelsättning, golvläggning och arbeten med snickerier.

Preliminära tider för tillbakaflytt


Valla Torg 71-77: Planerad tillbakaflytt i februari/mars 2019. Vi återkommer med mer
information lite längre fram.



Valla Torg 59: Planerad tillbakaflytt från april 2019. Vi återkommer med mer
information lite längre fram.

Aktuell tidplan för flytt till tillfälligt boende och tillbakaflytt finns på
stockholmshem.se/vallatorg/hyresgästinformation.

I oktober börjar vi bygga nya bostäder på Årstastråket
Stockholmshem ska bygga två nya hus på Årstastråket med 160 hyresrätter och en förskola.
Det är en del i Stockholms stads satsning att utveckla stadsdelen Årsta. Husen kommer att
byggas på vår mark vid Valla Torg, i kvarteren Sävlången 2 och Idlången 3 mellan
Sandfjärdsgatan och Tvärbanan. Byggstart är planerad till oktober 2018.Vi återkommer med
en separat information om vår nyproduktion. Tillsvidare kan du läsa mer på
stockholmshem.se/savlangen.

Mer information

Träffa oss på Sandfjärdsgatan 97 på torsdagar kl 8.30-11.00 och 12.30-16.00. Du är också
välkommen att höra av dig till oss!
Mer information om ombyggnaden
Samuel Wallander, biträdande projektledare
samuel.wallander@stockholmshem.se
08-508 392 04
Mer information om tillfälligt boende och val för din lägenhet
Stefan Bergman, kundkoordinator
stefan.bergman@stockholmshem.se
08-508 393 29

Läs mer om ombyggnaden på stockholmshem.se/vallatorg
Läs mer om stadens satsningar i området på stockholm.se/arstastraket

Med vänlig hälsning
Tina Ajneling Danielsson, tf distriktschef

