
  

  

 Kumla den 20 maj 2022 

 

 Till samtliga hyresgäster på 

S:t Torgils väg  

 

 

 

 

 
 
Den stundande sommaren är alldeles runt hörnet. Samtidigt firar vi att samtliga 124 
lägenheter på S:t Torgils väg är uthyrda. Den 1 juni flyttar de sista hyresgästerna in och denna 
gång handlar det om adresserna 9A och 9B.  
 

En del av er har bott här i några veckor och andra har bott på S:t Torgils väg sedan år tillbaka. 
Tillsammans utgör ni en härlig blandning av hyresgäster. Det är en fröjd att möta er ute i 
kvarteret och vi är måna om att ni trivs i era nya fina lägenheter.  

 
Vi vill ge kommande hyresgäster ett gott välkomnande och personal från oss finns på plats 
den 1 juni mellan kl 07,30-09,30. Vi ber er som använder hissen på 7D att visa lite extra 
hänsyn genom att inte använda hissen den dagen mellan kl 07,00-18,00. Har du vägarna förbi; 
kom förbi och säg hej! 
 
 
Påminner om några av de ordningsregler som man som hyresgäst ska följa och respektera.   

    Håll inte upp entréporten med hjälp av stenar. Trapphusen ska vara låsta och trygga. 

    Tvättstugorna ska hållas rena och skötas enligt instruktioner.  

    I miljörummen vill vi att du sorterar ditt avfall rätt och bidrar till att skapa en fräsch miljö.   

    Olovlig parkering kommer tyvärr att bötfällas. 

 
 
På S:t Torgils väg 7A kommer det finnas en grovtvättstuga, och den blir inom kort klar att 
använda.  
 
Kommande veckor sker avslutande arbeten kring adresserna 9A-9B och den 2 juni flyttar 
Asplunds Bygg bort sina byggkojor.  
 
 



Markarbeten pågår och fortsätter hela sommaren. Näst på tur är arbete med uteplatser och 
med parkeringsytan mellan gårdarna. Nästa vecka på måndag-tisdag, den 23-24 maj, kommer 
huvudentréerna 7A och 7D vara avstängda pga gjutning av markbetong. 
 

 

Trevlig helg! 

 

Med vänliga hälsningar   
KUMLA BOSTÄDER AB    

 

 

Jaana Ekeblom 
Ombyggnadssamordnare   
Tel 019-58 88 15 

 


