
NYTT FRÅN FÖRVALTNINGEN 

JULEN ÄR HÄR 

Vi närmar oss julen med dess ljuvliga lukter, 

den underbara friden och de tända levande 

ljusen. Vill bara påminna om den stora 

brandfaran som kan uppstå om ni lämnar dessa 

ljus utan tillsyn. Därför har vi nu i dessa tider 

en vädjan om att vara extra noga med detta.   

I samband med detta vill vi 

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. 

JULSOPOR 

Sedan har vi själva firandet av julen dvs den 

eventuell julklappsutdelningen på julafton som 

producerar en hel del emballage. När ni slänger 

soporna i våra fastigheters sopsystem se till att 

ni dels inte slänger sådant som inte ska slängas 

hos oss samt att soporna är paketerade så att 

det inte skapar onödiga stopp i systemen. Vi 

vill också passa på att påminna om Göteborgs 

stads återvinningsstationer. Försök i möjligaste 

mån att lämna detta på någon av våra 

återvinningsstationer runt om i staden. 

Adresser till dessa hittar ni på hemsidan 

www.goteborg.se Start/Miljö/Här lämnar 

hushåll avfall.  

HELGÖPPET  

Vårt kontorsöppethållande under helgerna är 

följande:                                                           

23 december 08.00 - 17.00                         

24 - 28 december stängt  

29 - 30 december 08.00 - 17.00                   

31 december – 1 januari stängt                    

2 januari 08.00 - 17.00                                   

3 - 4 januari stängt (ord. lördag och 

söndag)           

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 helgen är 

begränsad och att det ibland kan ta lite tid att 

nå oss.    

Våra fastighetsskötare arbetar som vanligt och 

tar emot felanmälan mellan 08.00 – 11.00 och 

12.00 – 15.00. Fastighetsskötarna arbetar hel 

dag den 5 januari.   

PÅ GÅNG I VÅRA FASTIGHETER 

Vi fortsätter våra ombyggnadsförberedelser på 

Nordostpassagen och Kommendörsgatan.  Ni 

kan följa projekten på vår hemsida på adressen 

www.holgerblomstrand.se under fliken 

Ombyggnationer där ni hittar all information 

men också möjlighet till intresseanmälan till 

lägenheterna som inte 

nuvarande hyresgäster väljer 

att återflytta till. 

Vindsvåningsbyggnationen 

och fönsterbytet på kvarteret 

Segelgarnet går planenligt. 

Takreparationen på Waernsgatan är avslutad. 

Vi har också avslutat ombyggnaden av 

Meijerbergsgatan 2 och hälsar våra nya som 

våra gamla hyresgäster välkomna tillbaka och 

hem. 

GARAGESÄKERHET 

Tyvärr lever vi i en otrygg värld. Detta gäller 

inte minst i våra låsta garage. Vi har noterat att 

obehöriga smiter in genom garageportarna när 

dessa är öppna för in- eller utfart. Vi vill ju 

arbeta med att prioritera säkerhetsfrågorna.  

Därför kommer vi att nu att förkorta 

öppettiderna för portarnas till ett minimum. 

Tänk på detta när ni passerar.          

Naturligtvis tar vi detta tillfälle i akt och passar 

på att önska er alla från oss alla på 

förvaltningen 

EN RIKTIGT GOD JUL och 

ETT GOTT NYTT ÅR                            
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