Hej,
det här informationsbrevet får du som är granne, hyresgäst eller på annat vis kommer påverkas av
hotellbyggnationen i kvarteret Magne. Vill du inte längre ha informationen så meddelar du det till
Sara Bergh, förvaltare Diös, på sara.bergh@dios.se.
Denna vecka (v.10)
Som vi informerade om förra veckan blir fönsterbytet på långsidorna klara denna vecka. Gavlarna väntas
stå klara under första halvan av nästa vecka (v. 11). I gamla tryckeriet har vi färdigställt byggarbetena på
nedervåningen.
Kommande vecka (v. 11)
Arbetsplattformen ut mot Västra Esplanaden avetableras och under tiden vi arbetar med det, hänvisas alla
till entrén mot innergården.
Under kommande veckan fortsätter fönsterbytet med montage av vädringsbeslag samt att vi påbörjar
fönsterputsning. I gamla tryckeriet utförs golvläggning på entréplan och montering av möbler.
Det tillfälliga cykelförrådet är färdigställt och kan börja nyttjas, för placering se bifogad ritning. De cyklar
som står parkerade vid infarten till kvarteret måste flyttas till det nya cykelförrådet, även de cyklar som står
parkerade i det gamla cykelförrådet måste flyttas till det nya förrådet.
Alla som vill nyttja cykelförrådet hänvisas till vår reception där ni kan kvittera ut bricka till
entrédörren, detta gäller både bostadshyresgäster och lokalhyresgäster. Vi har öppet måndag-fredag mellan
8-17, med lunchstängt mellan 12-13. Var vänlig hämta ut brickor och flytta era cyklar så snart som möjligt.
De cyklar som står kvar utomhus eller i det gamla cykelförrådet efter vecka 11, kommer att flyttas av oss
och ni får kontakta oss för att återfå er cykel.
Sammanfattning
Vi är glada att informera er om att arbetsprocessen går som planerat och att vi förbereder oss inför den
tunga rivningen (start i början av april). Just nu händer det inte så mycket på byggarbetsplatsen vilket
innebär att vi inte kommer skicka något informationsbrev under ett par veckor. Om det skulle uppstå
något ni behöver veta om, så meddelar vi er då. Till dess vill jag önska er allt gott och en fortsatt fin
senvinter!

Har du frågor eller vill lämna synpunkter, vänligen kontakta
Sara Bergh, förvaltare Diös
E-post: sara.bergh@dios.se
Telefon: 010-470 98 56

ÖVRE GARAGET
= Gamla cykelförrådet som skall rivas

= Nytt tillfälligt cykelförråd för bostadshyresgäster/lokalhyresgäster
Storgatan

Västra Strandgatan

Renmarksesplanaden

