
Tidslinje för upprustningsprojekt — med flytt till ersättningsbostad
Tidslinjen är generell, därför kan avvikelser förekomma mellan olika projekt. Vi håller dig underrättad under hela processens gång samt informerar dig i god tid om vad som kommer att hända. 
Du kan också alltid vända dig till våra ombyggnadskoordinatorer med frågor. Deras uppgift är att hjälpa, särskilt dig som behöver extra stöd.

Sex månader innan  
upprustningen startar

Dags att välja
Du blir tillfrågad om du vill flytta 
till ersättningsbostad eller önskar 

en annan likvärdig permanent 
bostad samt om du önskar 
flytthjälp.

Du får hem en blankett för 
att välja bland annat köks- 
luckor, handtag, bänkskiva och 
klinkers.

Informationsträff
Inbjudan till informationsmöte där 
vi berättar om vilka åtgärder som vi 
bedömer behöver utföras i fastig-
heten och vilken nivå av 
upprustning som är aktuell.
 Du får ett preliminärt 
besked om din nya hyra.
 Du får en blankett för 
medgivande att skriva under 
och skickar in.

Ett par veckor innan  
upprustningen startar

Flytta ut
Flyttlasset går till din tillfälliga,  
eller nya adress. Om du har valt att 
få flytthjälp lastas och transporteras 
ditt bohag av en flyttfirma.

Ny hyra
Besked om slutlig hyra som börjar 
gälla en månad efter återflytten.

Två månader innan återflytt

Besked om återflytt
Besked om exakt datum för återflytt 
till din permanenta bostad.  
 Du får information om hur du ska 
förbereda dig inför flytten tillbaka.

Återflytt
En tid efter återflytten skickar vi 
ut en enkät som vi hoppas att du 
tar dig tid att svara på.

Två år innan upprustningen startar

Flyttförberedelser
Besked om adress till ersättnings- 
bostaden eller nya permanenta  
lägenheten.
 Du får information om hur du  
förbereder dig inför flytten och flytt-
kartonger skickas hem till din dörr.

Två månader innan 
upprustningen startar En månad innan återflytt

Upprustningen  
klar
Besiktning av utfört 
arbete görs av oberoende 
besiktningsmän.

Upprustningen 
startar
Upprustning och stambyte 
påbörjas. Normal byggtid 
är runt 8-9 månader.
 De gamla utslitna 
avlopps- och vatten- 
ledningsrören byts ut.  
Ventilationen justeras. 
Elanläggningen byts ut 
och alla eluttag jordas.
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