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NYTT FRÅN FÖRVALTNINGEN 
 

Vi hoppas att ni alla har fått en bra och trevlig 

start på sommaren!  

Hyror 

Hyresförhandlingarna för år 2017 

är klara. Den nya hyran kan ni 

utläsa på er hyresfaktura. 

Hyreshöjningen gäller från och med 

1 juni. Retroaktiv hyra om 1 månad 

debiteras på juli månads 

hyresfaktura. 

Fastighetsskötare 

Från och med 1 juli ändras 

fastighetsskötarområden för följande 

fastigheter, Meijerbergsgatan 2A och B, 

Meijerbergsgatan 6, Örnehufvudsgatan 13, 

Sveagatan 12 och Majorsgatan 6 till område 4.  

Har du svårt att komma fram till 

fastighetsskötaren under vissa tider? Tänk på att 

du med fördel kan göra din felanmälan via 

hemsidan. Detta underlättar för både dig som 

hyresgäst och fastighetsskötaren. Under vissa 

tider är fastighetsskötarna upptagna med 

arbetsuppgifter i och runt om våra fastigheter 

eller med felanmälan. Felanmälningar som är 

registrerade via hemsidan skall besvaras från 

fastighetsskötaren senast nästkommande 

vardag.  

Gårdar 

När vädret tillåter är det många av er som 

nyttjar gårdar till att bland annat 

umgås och grilla. Tänk på att ni 

inte slänger kol eller 

engångsgrillar i soporna förrän ni 

är alldeles säkra på att det inte 

finns någon brandrisk. Tänk även 

på att flytta bort grillarna från 

gårdarna när ni är klara samt 

slänga ert skräp för allas trevnad. Det är absolut 

förbjudet att använda grill från era balkonger.  

Ombyggnationer 

Just nu pågår flertalet ombyggnationer. 

Kommendörsgatans sista etapp är precis 

påbörjad och förväntas vara klar för inflyttning 

1 december. Nordostpassagen pågår etapp två 

av fem. I kvarteret Knappnålen lägger vi om tak 

samt bygger lägenheter av de tidigare förråden. 

Lägenheterna byggs i etapper och första 

beräknas vara klara för inflyttning runt 

årsskiftet. Mer information om våra 

ombyggnationer finner du på vår hemsida. Är 

du som hyresgäst hos oss intresserad av att 

flytta till en ombyggd lägenhet? Fyll då i 

blanketten för internbyte som finns på 

hemsidan. 

Öppettider under sommaren 

Kontoret kommer vara öppet 

under hela sommaren, dock 

med begränsad öppethållande 

och bemanning. Våra 

öppettider (telefon och kontor) 

kommer veckorna 26 till 32 (26 juni fram till 14 

augusti) ha öppet mellan 09.00 – 12.00. Övrig 

tid endast bokade besök.  

Tänk att du kan använda dig av 

kontaktformuläret på hemsidan för att komma i 

kontakt med oss. Felanmälan är öppen som 

vanligt. Den tekniske förvaltaren kommer inte 

ha telefontid under veckorna 31 och 32, 33.  

Vi hoppas att ni alla får en riktigt trevlig 

sommar! 

 

Vänliga hälsningar 

Förvaltningen 


