
Tidslinje för upprustningsprojekt — kvarboende hyresgäst
Tidslinjen är generell och 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 får hem en blankett för  

val till badrummet. 
Vilka val som är möjliga 
beror på den nivå av upp-
rustning som är aktuell. 

Personligt möte
Vi träffar dig och berättar mer om 
projektet, t.ex. vilka åtgärder som vi 
bedömer behöver utföras i fastighe-
ten och vilken nivå av upprustning 
som är aktuell.
 Du får ett preliminärt besked 
om din nya hyra.
 Du får en blankett för godkän-
nande av stambytet att skriva under.

Ny hyra
Din nya hyra börjar gälla en  
månad efter besiktning.

Besiktning
När projektet är avslutat utförs 
besiktning av oberoende 
besiktningsmän. Eventu-
ella besiktningsavvikelser 
åtgärdas.

Två år innan upprustningen startar

Förberedelser
Du får information om hur du  
förbereder dig inför upprust- 
ningen och en tidplan.

Två månader innan 
upprustningen startar

1 mån efter besiktning  
av din lägenhet

Upprustningen  
klar
Nu är upprust-
ningsprojektet 
avslutat och du 
kan använda din 
lägenhet som 
vanligt.

Upprustningen 
startar
Upprustning och stambyte  
påbörjas. En försyn sker  
med representanter från 
Huge, byggherren och 
hyresgästen själv. Normal 
byggtid är ca 2-3 måna-
der.
 De gamla utslitna 
avlopps- och vatten- 
ledningsrören byts ut.  
Ventilationen justeras. 
Elanläggningen byts ut 
och alla eluttag jordas.

XXXX kr

Ca 2-3 månader efter 
start av upprustningen

Enkät om
upprustning
Vi vill gärna veta hur du
har upplevt upprust-
ningsprojektet och 
hur nöjd du är med 
resultatet. 

Ca 2 månader efter  
upprustningen

Information om stambytet:  huge.se/backgardsvagen
E-post:  rotvarby@huge.se 
Telefon:  08-502 36010
Områdeskontor:  Vårby


