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PLANERAD RENOVERING FASANSTIGEN 
 
 

Huset du bor i är drygt 60 år 

Huset du bor i byggdes i slutet av 1960-talet. Det är cirka 60 år sedan och det är därför hög tid 

att rusta upp fastigheterna som börjar bli slitna. Vi ser bland annat att antalet vattenskador ökar 

på grund av att golvbrunnar och stammar börjar bli dåliga. Då vi månar om att erbjuda alla våra 

hyresgäster en god boendemiljö är detta därför helt nödvändigt. 

Vad behöver göras? 

Vi har haft ett första möte med Hyresgästföreningen och informerat om behovet av att renovera. 

Vi vet redan nu att vissa åtgärder behöver vidtas som till exempel byte av stammar i kök och 

badrum samt att el och ventilation behöver förbättras. Redan nu vet vi också att renoveringen 

kommer att bli så omfattande så att man inte kan bo kvar i lägenheten. Upplands-Brohus 

kommer att hjälpa till med boende under tiden och vi är därför ute i mycket god tid för att kunna 

hjälpa alla på bästa sätt.  

När startar renoveringen? 

Som planeringen ser ut nu så kommer vi att starta renoveringen i början av 2022. Då hela 

projektet omfattar 258 lägenheter kommer det att pågå under flera år. Det innebär att vi under 

2021 kommer att planera projektet samt föra en dialog med er boende, som kommer att behöva 

flytta ut först. I dagsläget är det ännu inte bestämt på vilken adress vi börjar.  

Vad händer nu? 

Under januari och februari kommer vi att bjuda in alla boende på Fasanstigen till 

informationsmöten för att informera mer och svara på frågor. Möten kommer att ske vid flera 

tillfällen på ett cornasäkert sätt och även Hyresgästföreningen kommer att delta. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-562 487 20 alt kundservice@ubh.se 

  
Med vänliga hälsningar 
 
 
AB Upplands-Brohus 

 

  
 


