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Ombyggnaden vid Valla Torg
Det har varit ett år fullt av byggaktiviteter vid Valla Torg och nu senast har
hyresgästerna på Valla Torg 51 flyttat tillbaka till sina lägenheter. Under hösten har vi
också arrangerat föreläsningar med klimatsmarta tips om phur du kan skapa en lite mer
hållbar livsstil.

Pågående och planerade byggarbeten
I mellandagarna pågår byggarbeten på vardagar mellan kl 07-19. Vi utför inga arbeten på
helger och röda dagar.
Valla Torg 51
Alla hyresgäster på Valla Torg 51 har flyttat tillbaka till sina renoverade lägenheter och gården
kommer att vara klar under våren-sommaren 2019.
Valla Torg 59
I lägenheterna pågår arbeten med rör, el, snickerier och målning.
Valla Torg 71-77
Vi slutför invändiga arbeten i lägenheterna, exempelvis målning, kakelsättning, golvläggning
och arbeten med snickerier. Vi har också påbörjat besiktningar i lägenheterna.

Remake och den hållbara garderoben
Under hösten har vi arrangerat fem
föreläsningar om att leva lite mer
klimatsmart. Senast en föreläsning
med Marie Teike från
Stadsmissionen på temat Remake
och den hållbara garderoben. För
varför slit och släng när du kan
vårda och värna dina kläder?
Marie berättade om sitt
designarbete med second handkläder, återanvändning av tyger
och vad du kan göra för att få dina
kläder att leva länge.
Marie Teike berättar om remake och återanvändning. Foto: Bengt Alm

Några aha-upplevelser var att det går fint att klippa i stickat utan att det repar upp sig, att man
kan färga kläder med avokadokärnor och att den transport som påverkar klimatet mest är när
vi tar oss till och från butiker.

De klimatsmarta föreläsningarna är en del i satsningen att inspirera och ge dig konkreta
vardagstips och hur du med enkla medel kan skapa en lite mer hållbar livsstil.

Stressigt inför jul? Få varor levererade till Valla Torgs leveransrum!
Du vet väl att du kan få varor som du beställer på nätet levererade till vårt leveransrum på
Valla Torg 87, på gaveln mot Tvärbanan. Smidigt, säkert och enkelt utan att du behöver ta dig
till ett utlämningsställe eller passa tider för leveranser. Självklart sker leveranserna miljövänligt
med cykelbud.
Läs mer i informationsbladet ”Hämta dina paket i Valla Torgs leveransrum” som finns på
webben under Min lägenhet.

Preliminära tider för tillbakaflyttar


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



Valla Torg 59: Planerad tillbakaflytt med start i 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.

Mer information
Under helgerna har vi ändrade öppettider i visningslokalen oss på Sandfjärdsgatan 97. Torsdag
den 13 december har vi öppet mellan kl 9 och 11 och har sedan stängt över helgerna. Från och
med den 10 januari har vi öppet som vanligt på torsdagar mellan kl 8.30-11.00 och 12.3016.00.
Läs mer om ombyggnaden på stockholmshem.se/vallatorg
Läs om vår nyproduktion längs med Årstastråket på stockholmshem.se/savlangen
Läs om stadens satsningar i området på stockholm.se/arstastraket
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

God jul och gott nytt år från oss på Stockholmshem som jobbar med ombyggnaden!
Med vänlig hälsning
Tina Ajneling Danielsson, distriktschef

