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Renovering i 
Västhaga

Just nu gör vi klar en visningslägenhet på Tunnlandsgatan 16B.  
Det är en trerummare, som vi delvis möblerar upp.

Snart kan du besöka 
vår visningslägenhet

Uppdaterad  
tidplan
Gård 1 & 2 Klara

Gård 3, Tunnlandsgatan 7–23  
Start april/maj -21, klart feb -22

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

Gård 5, Spannlandsgatan 38–48  
Start mars -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 etapp 
2. Spannlandsgatan 1–41, gårdsvis samt 
Stånggatan, gårdsvis

Vi har under projektets gång gjort 
vissa förändringar utifrån hyresgäst-
synpunkter:

• Högre skåp för förvaring ovanför 
kyl/frys.

• Utrustat badrummet med torkreda.

• Förbättrat lösningen med eluttag 
till mikrovågsugn i kök.

• Förflyttat eluttag på vägg till tak i 
hallen.

• Bytt ut modell för cykelställ.

Förändringar  
efter synpunkter  
från hyresgäster

Visningslägenheten kommer vi att använda för att du som står på tur att få 
renoverat ska få en känsla av hur det kommer att se ut när din nyrenoverade 
bostad är klar.  
  Du kommer få en avisering i brevlådan med en inbjudan till visning.

Härlig hö
st!

Dags för nya boende-
möten nästa år
Under nästa år bjuder vi in de första 
adresserna på etapp 2 (Spannlands-
gatan 1–41) till boendemöten.   
Därefter får även ni som bor på 
Stånggatan en inbjudan till boende-
möten. 
    Etapp 2 är inte upphandlad och 
projekterad ännu, men vi 
påbörjar arbetet med detta 
under nästa år.



 

Vi arbetar med  
renoveringen i Västhaga

ÖBO: 

Andreas Hammarbäck,  
distriktschef, ÖBO

Agnes Frank, vikarierande  
ombyggnadsamordnare, ÖBO

Mats Andersson, projektledare, ÖBO

Erik Persson, byggprojektledare, ÖBO

019-19 42 00 
kundcenter@obo.se 
obo.se

Hyresgästföreningen: 

Pär Ejdsäter, boendeutvecklare

010-459 15 99

par.ejdsater@hyresgastforeningen.se

Nytt och fint utomhus
Tunnlandsgatan 12–28


