INFORMATION
Dags för renovering av ditt kök och badrum.
Renoveringsperioden är:
Från			

Till

Arbete pågår måndag till fredag mellan 07.00 och 18.00 om inget annat
överenskommits.
Din tillfälliga lägenhet:
Adress

Storlek			

Lägenhetsnummer

rok
Flytt

Återflytt

Mellanskillnad i hyra betalas ut i form av en ersättning efter avslutad renovering

Ditt tillfälliga boende under
renoveringen
Snart är det dags att flytta till den
tillfälliga lägenheten medan din
egen lägenhet renoveras. För att
göra det lättare för dig kommer
här instruktioner, tips och råd inför
din tillfälliga flytt. Vi gör vårt bästa
för att du ska ha det bra under
renoveringstiden och för att flytten
ska gå så smidigt som möjligt.

Information inför renoveringen
Badrummet
Städa ur badrummet från personliga tillhörigheter. Om du har en
bostadsanpassning i badrummet kommer detta att återställas i ditt nya badrum.
Bredband
I den tillfälliga lägenheten finns bredbandsuppkoppling och du kan koppla
in din dator. Har du gjort ett aktivt val gällande tv/bredband behöver du själv
meddela din/dina operatörer din tillfälliga adress.
Byggfirma
Byggfirman som kommer att utföra arbetet heter Byggconstruct AB och alla
som arbetar kommer att bära id-bricka.
Eget boende
Självklart kan du ordna eget boende under renoveringstiden om du vill. Du
kanske har en stuga du vill bo i eller släktingar eller vänner som du kan bo
hos. Meddela detta till:
Eva Ramström 0171-62 58 35, eller Maria Andersson 0171-62 58 37.

Hallen
Plocka bort personliga tillhörigheter och ömtåliga saker från hallen. Ta även bort
kläder, mattor o.d. för framkomligheten för byggfirman.
Ingen rökning
Rökning är inte tillåten i den tillfälliga lägenheten.
Nycklar
Före flytten kvitterar du ut nycklar till din tillfälliga lägenhet av Eva Ramström/
Maria Andersson. Din egen nyckel lämnar du i nyckeltuben innan du flyttar. Se till
så att inga extra lås är låsta när arbetet ska utföras.
Köket
Samtliga skåp, lådor, spis, kyl/frys ska vara urplockat. Allt som står på diskbänk
och bänkar ska också plockas bort samt tavlor, gardiner etc.

Städning
Entreprenören som utför arbetet i din lägenhet kommer att täcka för
dörröppningar och försöka minska dammspridningen så mycket som möjligt. Trots
detta kommer du säkert att upptäcka att det blir en del damm. När arbetet är klart
görs en s.k. byggstädning, dvs torkning av golv i kök, badrum och hall. De flyttar
aldrig på personliga tillhörigheter.

Du kan också sköta hela din flytt på egen hand. Då ordnar du själv med
flyttkartonger, emballage och transport vid både ut- och återflyttning och
erbjuds en ersättning om: 1 rok – 4 000 kr, 2 rok – 5 000 kr, 3 rok – 6 000
kr, 4 rok – 8 000 kr.

Telefon
Behöver du göra tillfällig flytt av ditt fasta telefonabonnemang ersätter vi dig för
eventuell merkostnad.

Hemförsäkring
Det är viktigt att du har en gällande hemförsäkring. Meddela även
ditt försäkringsbolag att du bor tillfälligt på en annan adress och att
hemförsäkringen även ska gälla för den lägenheten.
El
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Tillgänglighet
Under uppgraderingen av din lägenhet finns ingen möjlighet till tillträde till denna.
Tvättstuga
Du har tillgång till den tvättstuga som tillhör din tillfälliga lägenhet under
renoveringstiden.
Ersättning av utlägg
Kostnader för flyttning, adressänding m.m. ersätts efter uppvisande av kvitto hos
EHB.
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Temporär eftersändning av post
Eftersom du kommer bo på en annan adress under en kort tid behöver du ordna
eftersändning till din tillfälliga adress. Detta gör du på www.adressandring.se

Flytthjälp
Du kommer att få flyttkartonger 1-2 veckor i förväg. Inför flytten behöver
du packa personliga tillhörigheter, kläder, toalettartiklar, medicin, sänglinne,
handdukar och mat. Vi kommer att flytta dina möbler. Behöver du fler
kartonger hör du av dig till vår flyttfirma*. Flyttfirman kommer att ringa dig och
boka tid för flytt i god tid innan det är dags.

Hemtjänst
Har du hemtjänst informerar du dem om renoveringen och flytten. Har du
trygghetslarm meddelar du din larmoperatör när du flyttar till den tillfälliga
lägenheten och adressen, så hjälper de dig med flyttning av larmet.

FRÅGORitta?r du på

FÖR FLER

FLYTTKARTONGER

CHECKLISTA

Det är mycket att komma ihåg och ordna med inför en flytt. Vi vill hjälpa dig att
komma ihåg det viktigaste. Pricka av i checklistan vartefter du blir klar.

Jag har:
Kontaktat mitt försäkringsbolag och meddelat
tillfällig adress.
Kontaktat hemtjänst/trygghetslarm och meddelat
tillfällig adress.
Städat ur alla skåp, hyllor, kyl/frys samt plockat bort allt
på diskbänk och bänkar i kök.
Tömt hallen.
Tömt badrummet.
Gjort adressändring/eftersändning.

Jag har packat:
Mina viktigaste privata ägodelar
Mat
Kläder
Toalettartiklar
Medicin
Sänglinne
Handdukar

Anmält flytt av bredbandsabonnemang/TV.
Tömt övriga rum som eventuellt ska renoveras.

www.ehb.se

