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FRÅN HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING MED INFORMATION OM DITT BOENDE & DINA KVARTER

EN NYHET FRÅN OSS
Det du håller i din hand är ett
rykande färskt Nyhetsbrev från
Hyresbostäder! ”Härligt, men
var är tidningen Mitt Hemma?”,
kanske du tänker nu? Den
kommer från och med nu att
ersättas av dessa Nyhetsblad
med aktuell information från
just ditt område. På vår hemsida uppdaterar vi som vanligt
löpande med information.
ALLA ÄR VÄRDA EN VÄRD
SOM LYSSNAR PÅ ALLA
Tusen tack! Vi är så glada
för att så många svarade på
den NKI-undersökning (nöjd
kund-index) som vi delade ut
i våras. Nu har vi läst igenom
alla svar och kommer inom
kort att skicka ut en åtgärdsplan för just ditt område. Du
är en viktig del i att vi på
Hyresbostäder kan utvecklas
– tillsammans skapar vi staden
vi längtar hem till.
TACK FÖR ALLA FÖRSLAG PÅ
FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER!
Vi förbättrar våra gårdar
löpande utifrån de önskemål vi
får från er hyresgäster. Därför
är vi väldigt tacksamma för alla
kloka förslag vi får från er! Vi vill
också passa på att tacka för
att så många hör av sig till oss
via mail med just förbättringsförslag för ett bättre område.

Heidi och Andreas hittade
drömlägenheten mitt i stan
Lägenheten på Kungsgatan 77 har nöjda
hyresgäster. Förutom att lägenheten har
stor charm så ligger den perfekt.
– Vi älskar läget, det går att cykla eller
gå ner till stan snabbt och vi har nära till
både buss och spårvagn. För att vara så
centralt så är det ett lugnt område med
trevliga grannar, säger Heidi Johansson.
Livet förändras. När barnen flyttat ut var
det läge att lämna villan och börja leta efter
en lägenhet centralt i Norrköping.
– Vi letade efter både bostadsrätter och
hyresrätter och när den här lägenheten dök
upp hos Hyresbostäder var det inte svårt
att bestämma sig. Både lägenheten och
läget var perfekt.

NÄR DU VILL
NÅ OSS

Jour: Vid akuta ärenden efter kontorstid ringer du
011–21 16 00 så blir du kopplad till SOS fastighetsjour.
Du kan också besöka oss på: hyresbostader.se
eller facebook.com/hyresbostader

2018 gick flytten till Kungsgatan 77. Lägenheten är byggd 1907, med 108 kvadratmeter
fördelade på fyra rum och kök.
– Dessutom har vi två balkonger så katten
har fått sin egen, ler Heidi som till vardags
jobbar på Hyresbostäder med digitala
informationskanaler.
PLATSBYGGT SKÅP GER KARAKTÄR
Lägenheten är inredd med en smakfull
blandning av gammalt och nytt. I hallen
möts besökarna av ett fantastiskt platsbyggt
skåp som ger lägenheten extra karaktär.
Sovrummet har lite mer industriell karaktär.
– Vi brukar få många glada tillrop när
vi får besök. De tycker det är en häftig lägenhet. Många tror att det är en bostadsrätt,
säger Heidi.

BOTORGET
Telefon: 011-21 16 00
Besök: Sankt Persgatan 78-80
E-post: kundtjanst@hyresbostader.se
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Unga bygger för unga
I januari 2019 slogs det första hammarslaget i projektet Unga bygger för
unga där ett åttiotal elever i årskurs
två på Bråvallagymnasiets bygglinje
bygger lägenheter – öronmärkta för
ungdomar mellan 18 och 24 år. Snart
står fem ytsmarta lägenheter om ett
eller två rum och kök klara för inflyttning på Ljuragatan 85. Alla ska kunna
hitta ett hem att trivas i.

OMMÅLNING AV
TRAPPHUS FORTSÄTTER
Vi fortsätter att måla om våra
trapphus. Under hösten är det
Korsgatan 15 A+B som får en
uppfräschning.
KÄLLARGÅNGAR MÅLAS OM
I samband med färdigställandet
av de nya tvättstugorna kommer
även vissa av källargångarna att
målas om.
OMRÅDESKONTOR
Adress: Hantverkaregatan 53
Öppet: Vardagar 8.00–9.00

Invigning av
tvättstugor
Vi har invigt totalt sex nya tvättstugor
i området! Tvättstugorna har fått nya
taggsystem, målats fint och har fått
nya, självdoserande tvättmaskiner.
Det här är ett led i Hyresbostäders
stora satsning på fler tvättstugor i
beståndet. Vi hoppas att ni är nöjda
med resultatet!

Jan Petersson
Områdesansvarig

Givande gårdsträffar
under sommaren
Tack alla ni som kom för att träffa oss
under trevliga former på våra gårdsträffar för att umgås och prata om hur
vi kan göra vårt område ännu bättre!
Eftersom vi har tretton gårdar i vårt
område brukar vi variera vilka gårdar
vi arrangerar våra träffar på. Hör av dig
om du vill att vi kommer till din gård
nästa år!

Tommy Osmanoff
Bovärd

Ulf Sonheim
Bovärd

Värmande råd
Det finns mycket du som bor i en
lägenhet kan göra för att hålla värmen
när vinterkylan kryper på. Se över
tätningslister runt fönster/dörrar,
de hindrar värmen från att slinka ut!
Dra för persienner och gardiner på
natten för att hålla kylan ute och
undvik att placera stora möbler
framför elementen.

Johan Andersson
Bovärd

