December 2015

NYTT FRÅN FÖRVALTNINGEN
JULEN ÄR HÄR
Vi närmar oss julen med dess ljuvliga lukter, den
underbara friden och de tända levande ljusen. Vi vill
påminna om den stora brandfaran som kan uppstå
om ni lämnar dessa ljus utan tillsyn.
Vi vill även i detta kvartalsbrev
påminna om att trapphusen skall vara
tomma på föremål, vilka vid en
eventuell brand, kan försvåra både
utrymning och släckningsarbetet. Vi
ber er därför att plocka undan cyklar,
barnvagnar, leksaker, dörrmattor,
möbler mm som står i trapphusen.
FASTIGHETSKÖTSEL
Vi vill också meddela att Diné Bygg och
Fastighetsservice har tagit över fastighetsskötseln
och lokalvård i samtliga fastigheter. Diné
fastighetsskötsel har sedan många år tillbaka haft
skötseln i områdena 1, 2 och 4. Den nya
fastighetsskötaren för område 3 (Linné, Johanneberg
och Flatås) heter Johnny och har tidigare haft hand
om våra fastigheter i östra Göteborg. Ny
fastighetskötare för område 2 (Lunden, Gårda och
Bagargården) är Freddy. Felanmälan gör ni som
vanligt via tel 031- 704 41 30 knappval 1 eller via
hemsidan.
HUSHÅLLSAVFALL & JULSOPOR
Vi vill påminna er om att ni endast får slänga era
hushållssoppor och ingenting annat i fastigheternas
sopsystem. En extra påminnelse till er som bor i hus
med sopnedkast, påsarna får maximalt vara 30
literspåsar som skall vara ordentligt paketerat.
Exempelvis har pizzakartonger och pärmar fastnat
och orsakat stopp. Detta kan medföra att oönskad
lukt sprider sig i trapphusen och att era grannar inte
kan slänga sina sopor. Kan vi också spåra syndaren
så debiteras faktisk kostnad.

återvinningsstationer. Adresser till dessa hittar ni på
hemsidan www.goteborg.se Start/Miljö/Här lämnar
hushåll avfall.
GARAGE
Nyckelsystemet på Jungmansgatan/Fjällgatan är
installerat och TAGar är utlämnade. Vi har
förhoppning om att säkerheten och tryggheten ska
öka på samma sätt som det har gjort i garaget på
Prinsgatan 12.
2016
Det nya året kommer innebära mycket arbete med
våra ombyggnadsprojekt i Lunden, på
Kommendörsgatan och Nordostpassagen. För övriga
fastigheter har vi tagit fram åtgärder för nästa år. Vi
kommer att berätta mer om detta i nästa ”Nytt från
förvaltningen”.
HELGÖPPET
Vårt kontorsöppethållande under helgerna är
följande:
23 december 08.00 - 17.00
24 - 25 december, stängt
28 - 30 december 08.00 - 17.00
31 december – 1 januari, stängt
4 januari 08.00 – 17.00
5 januari 08.00 - 13.00
6 januari stängt (Trettondag jul)
Därefter öppet som vanligt vardagar mellan 08.00 17.00. Tänk på att vår bemanning under helgerna är
något begränsad och att det ibland kan vara svårt att
nå oss.
Våra fastighetsskötare arbetar som vanligt och tar
emot felanmälan mellan 08.00 – 11.00 och 12.00 –
15.00.
Naturligtvis tar vi detta tillfälle i akt och passar
på att önska er alla från oss alla på förvaltningen

Sedan har vi själva firandet som eventuellt
medför en hel del emballage. Försök i
möjligaste mån att lämna återvinningsbara
sopor på någon av stadens
Telefon
031-704 41 30

Hemsida
www.holgerblomstrand.se
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