
 
 

Protokoll från hyresgästmöte den 30/1 2017. 

Här kommer en sammanställning av de punkter vi gick igenom på hyresgästmötet.  

Vad gäller vid korttidskontrakt 

Du som har korttidskontrakt kommer inte att erbjudas nytt kontrakt. Det utflyttningsdatum du har 

fått av oss gäller. 

Vi lägger ut alla lediga rum på www.uppsalastudent.com. Lägg in om prenumeration på lediga objekt, 

för att inte riskera att missa rum som läggs ut. 

Vad gäller för tillsvidarekontrakt 

Vi jobbar för att du ska behöva flytta max 2 gånger och att flytt ska ske inom den egna korridoren.  

För att underlätta er flytt, kommer vi ställa upp en pirra i de korridorer som berörs vid respektive 

etapp. 

Du kommer ej ha tillgång till ditt gamla rum under byggtiden, då det är en byggarbetsplats. 

Om du ska på utbyte när ditt rum ska renoveras, måste din hyresgäst flytta åt dig. 

Inför evakuering 

Du måste tömma ditt rum på alla tillhörigheter. Badrummet ska tömmas och dammsugas. 

Hur evakueringsrummet ska lämnas tillbaka, beror på om det ska rivas eller om någon annan ska 

evakueras dit efter dig. Du får information av oss i god tid. 

Viktigt att hålla tiderna! 

”Uppehållsrum” dagtid 

Eftersom det kommer låta mycket under stambytet kommer vi att hålla Samlingsrummet på 

Trädgårdsgatan 17B öppet kl.8-17 på vardagar. Där kommer det finnas wi-fi och kaffe. 

Nationen har också öppet dagtid. 

Arbetstider 

Ett stambyte innebär alltid störande ljud, buller och damm för alla boende, men vi gör vårt bästa för 

att minimera dessa störningar. Renoveringsarbeten kommer att pågå vardagar mellan klockan 07.00 

och 17.00. Bullrande och störande arbeten kommer att ske mellan klockan 08.00 och 16.00.  

Hyresrabatt under stambytet 

Eftersom ett stambyte är bullrigt och dammigt, har vi tittat på Hyresgästföreningens 

rekommendationer och styrelsen har beslutat om rabatter enligt följande:  

När arbete pågår i den korridor man bor i utgår 10 % i hyresrabatt.  

Under de dagar som rivning av badrum pågår, dvs de första 4 - 5 dagarna i varje etapp, kommer ni få 

30 % i hyresrabatt. Det gäller för alla hyresgäster i hela huset.  

Hyresrabatten justeras när stambytet är klart. 

http://www.uppsalastudent.com/


 
 
Information under stambytet 

Vi kommer att informera er via mejl samt på anslagstavlorna i entréerna. Vi kommer även att lägga 

upp all information om stambytet på hemsidan. 

 

Har ni frågor om stambytet, tveka inte att höra av er till oss! 

Jenny Wikström 

Jenny.wikstrom@ostgotabostader.nu 

018 12 20 99 

Viveca Arkehag 

intendent@ostgotabostader.nu  

018 13 38 18 

Johan Widell (projektledare på ÅF), kan svara på tekniska frågor. 

Johan.Widell@afconsult.com  

Peter Ahlström (platschef ByggConstruct) 

peter.ahlstrom@byggconstruct.se   
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