Juni 2018

NYTT FRÅN FÖRVALTNINGEN
Vi hoppas att ni alla har fått en bra
och trevlig start på sommaren!
Hyror
Hyresförhandlingarna för år 2018 är klara.
Den nya hyran kan ni utläsa på er
hyresfaktura. Hyreshöjningen gäller från och
med 1 juli.
GDPR
23 maj trädde dem nya lagen GDPR (General
Data Protection Regulation) i kraft. Vad detta
betyder och hur vi arbetar efter denna går att
läsa på vår hemsida.
Större arbeten
Det pågår flera fasadrenoveringar där
Mintensgatan
3
i
sitt
slutskede.
Meijerbergsgatan 6 och Linnégatan 23 har
kommit halvvägs. Nordostpassagen är inne på
sin tredje etapp som är klar för inflyttning i
januari respektive februari 2019. Därefter
påbörjar vi den sista etappen innan huset är
helt färdigt.
Lilla Gatan planerar vi för stambyte under
senhösten 2018. Informationsmöten har
hållits med berörda hyresgäster och mer
information går att finna på hemsidan.

Tänk på att det är obligatoriskt att ha en
hemförsäkring för sin lägenhet. Denna är
oftast mycket prisvärd och skyddar ofta inte
bara din lägenhet och dess lösöre utan ger
även ersättning för stulna eller förstörda
saker. Ofta ingår även reseförsäkring.
Många tipsar vänner och bekanta om att vi
inte är anslutna till Boplats och att man skall
anmäla sig direkt till Blomstrands om man
söker bostad hos oss. Detta är ju i grunden ett
gott betyg åt oss men för att göra rätt så skall
anmälan ske på vår hemsida. Vi har tyvärr
ingen möjlighet till personliga besök eller
telefonsamtal och det ger ingen fördel i
sökandet efter lägenhet, samtidigt har vi
ingen
möjlighet
att
hantera
lägenhetsansökningar på något annat sätt än
registreringen på vår hemsida.
Öppettider under sommaren
Våra öppettider (telefon och kontor) kommer
veckorna 26 till 28 (25 juni till 13 juli) ha
öppet mellan 08.00 – 15.00. Lunchstängt
mellan 12.00 – 13.00. Övrig tid endast bokade
besök.
Veckorna 29, 32 och 33 är kontoret
öppet mellan 09.00 – 12.00. Övrig tid
endast bokade besök.

I Lunden kommer vi att dränera om
kvarteret Knappnålen på hela insidan
samt utsidan mot Persgatan. Arbetarna
planeras att påbörjas i augusti.
Kvarteret Knappnålens vindslägenheter är nu
helt klara och inflyttade och vi är i starten av
att bygga om taket samt vindarna på vårt
fjärde och sista kvarteret Synålen i Lunden.
Övrigt
Alla balkonglådor måste hänga på insidan av
era balkonger, detta för att inte lådorna skall
kunna lossna och ramla ner.

Telefon
031-704 41 30

Kontoret kommer vara stängt under
veckorna 30 och 31.
Felanmälan är öppen som vanligt. Den
tekniske förvaltaren kommer inte ha
telefontid under veckorna 30, 31, 32 och 33.
Vi hoppas att ni alla får en riktigt trevlig
sommar!

Hemsida
www.holgerblomstrand.se

Vänliga hälsningar
Förvaltningen

E-postadress
info@holgerblomstrand.se

