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Renovering i 
Västhaga

Nu har hyresgästerna flyttat in i sina nyrenoverade lägenheter i de 
två första husen på Tunnlandsgatan 18–28.  Nästa inflytt är plane-
rad till augusti/september, på Tunnlandsgatan 6–16.

Inflyttat i de första  
av våra nyrenoverade  
bostäder

Preliminär tidplan
Gård 2, Tunnlandsgatan 6–16  
Klart aug/sept -21

Gård 3, Tunnlandsgatan 7–23  
Klart jan/feb -22

Gård 4, Tunnlandsgatan 25–35  
Start sept -21, klart april/maj -22

Gård 5, Spannlandsgatan 38–48  
Start feb -22, klart nov -22

Gård 6, Spannlandsgatan 26–36  
Start maj -22, klart feb -23

Gård 7, Spannlandsgatan 14–24  
Start nov -22, klart juli -23

Gård 8, Spannlandsgatan 2–12  
Start feb -23, klart okt -23

Tidplan kommer längre fram för 
Spannlandgatan 1–41, gårdsvis 
samt Stånggatan, gårdsvis

Vi har påbörjat rivningen av garagen på Tunnlandsgatan 12 och 15.  
Dessa blir klara i år. Nästa år bygger vi om på Tunnlandsgatan 29 och  
under 2023 fortsätter vi på Spannlandsgatan 2 och 26. Samtidigt som  
vi gör om garage och carportar river vi de gamla miljöbodarna och  
bygger nya.

Rivning av garage 

Våra nya 2:or, 2,5:or och 5:or har  
blivit en succé. Vi är glada att Västha-
ga behåller sin popularitet och det är 
många sökande till våra nyrenoverade 
lägenheter. Vi hoppas att såväl gamla 
som nya hyresgäster ska trivas. 

Ingen visningslägenhet ännu
Vi har i dagsläget ingen visningslä-
genhet på grund av rådande pande-
mi, men vi planerar att ha en så fort 
restriktionerna gör det möjligt.  

På nästa sida kan du se några enkla 
foton från en av våra nyrenoverade 
trerummare.

Fortsatt samarbete  
med Boman & Svahn
Även nästa etapp av renoveringen, 
Spannslandsgatan 2–48, kommer 
att genomföras tillsammans vår 
nuvarande totalentreprenör Bohman 
& Svan. Vi är mycket nöjda med 
samarbetet så här långt.

Trevlig midsommar!
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Titta in i en trerummare!
Tunnlandsgatan 18–28

Duschrum med 
elektrisk hand-
dukstork och 
tvättutrustning.

Uteplats med 
förråd.

 

Kök med  
diskmaskin.


