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Växjöbostäder renoverar 220 lägenheter
på Öster
Till hösten startar Växjöbostäder renoveringen av 220 lägenheter i de
attraktiva kvarteren Äpplet och Päronet på stadsdelen Öster i Växjö.
Markarbeten påbörjas omgående medan renovering av lägenheterna påbörjas
i slutet av september.
Växjöbostäder har nu tagit ett investeringsbeslut för renoveringsprojektet
vilket innebär att arbetet kan påbörjas direkt. Projektet startar inledningsvis
med markarbeten utomhus och i slutet av september påbörjas renovering av
de första lägenheterna. Lägenheterna ligger på Frövägen och Sandviksvägen.

-Det här är ett led i vår strategi att ta hand om våra fastigheter och
hyresgäster på bästa sätt. Såväl utemiljön som inomhusmiljön kommer att
förbättras genom denna renovering. Det är bra att vi är överens med
Hyresgästföreningen om projektet och att vi äntligen kan påbörja denna
efterlängtade renovering, kommenterar Rene Jaramillo (M), Växjöbostäders
ordförande.
Sedan länge är bostadsbolaget överens med Hyresgästföreningen om hyran
efter renoveringen och nästan alla 220 hyresgäster har godkänt den nya
hyran. Entreprenör är upphandlad och påbörjar markarbetena omgående.
Parallellt med detta pågår detaljprojektering, planering och logistik och
löpande information till hyresgäster.
-Vi är glada att kunna meddela våra hyresgäster att vi äntligen kan påbörja
renoveringen av lägenheterna som byggdes under miljonprogrammets
glansdagar för över 50 år sen. Våra hyresgäster kommer att få ett modernt
boende med nya kök, badrum, fönster, dörrar och ytskikt i ett attraktivt
bostadsområde. Alla installationer blir nya. Byggnaderna får en ny livslängd
och vi säkerställer en långsiktig hållbarhet med sänkt energiförbrukning,
förklarar Maria Säterdal, Växjöbostäders vd.

Växjöbostäder har ett stort utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära
och naturnära boendemiljöer. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och
är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vi erbjuder ett varierat
boende, för olika behov, i livets olika faser. Genom vår kunniga och
engagerade personal skapar vi vardagstrygghet för våra hyresgäster.
Vi är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Totalt har vi ca 9 000 lägenheter,
varav drygt 2 100 studentlägenheter, och 52 800 kvm lokaler. Hos oss arbetar
ca 100 medarbetare inom olika yrkesområden.
Vårt boende skapar möjligheter – för både människor och Växjö.
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