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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.
KOM OCH LEK!
På Oskarsgatan 19 har en
lekplats byggts ut – där en båt
kompletterar den befintliga
utrustningen. Kom gärna förbi
och se hur fint resultatet blev!

Nu har Kneippen
en egen boulebana
Utmaningen är lika trevlig som triggande.
Att utmana varandra i boule är en aktivitet
som passar alla. Under sensommaren anlades en boulebana på det stora grönområdet
vid Almgatan 22. Låt spelet börja!
Att trivas med sitt boende handlar om många
aspekter. Förutom att trivas i lägenheten är det
viktigt att miljön och området runt omkring
känns tryggt och snyggt. Att det sedan går att
sätta sig i solen vid en parkbänk på en vacker
plats, titta på barnen som leker eller spela
boule ger extra guldkant. Nu har hyresgästerna
i Kneippen möjlighet till just det sistnämnda
– att spela boule. Vid Almgatan 22 finns sedan
sensommaren en helt ny boulebana.

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

– Idén kom från våra hyresgäster. Det passade
väldigt bra eftersom vi länge funderat över
hur vi bäst använder grönytan, säger områdes
ansvarige Lars Axelsson.
AKTIVITET SOM PASSAR ALLA
– Boule är en aktivitet som passar alla. Det tar
en minut att lära sig reglerna och det är inte
speciellt svettigt – men trevligt! Visst kan man
spela boule på en gräsmatta också men att
spela på en riktig bana ger en annan känsla.
Därför är vi glada över att kunna erbjuda det
här till våra hyresgäster säger Lars Axelsson
och avslutar:
– Det är en bra samlingsplats och vi ser
verkligen fram emot att den används av våra
hyresgäster. Kanske anordna en turnering
mellan hyresgästerna?

BOTORGET
Telefon: 011-21 16 00
Besök: Sankt Persgatan 78-80
E-post: kundtjanst@hyresbostader.se
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Tack för trevlig
grillkväll!

ASFALTERING
Under hösten asfalteras Oskars
gatan 23, 25 och 27. Asfalteringen sker vid det lilla T-korset
som idag består av grus. Skälet
till asfalteringen är att gruset
letar sig in i entréer och lägenheter. Dessutom försvårar
gruset snöröjningen. Vi hoppas
att ni har överseende för detta
under asfalteringen.

I somras anordnades en trevlig trivsel
kväll med hamburgare på grillen.
Representanter från Hyresbostäder
var på plats och många hyresgäster
besökte oss för att umgås och för
att framföra sina kloka åsikter om
förbättringsåtgärder. Stort tack för
att ni kom!

OMRÅDESKONTOR
Wilhelm Wibergs gata 170
Öppet: Vardagar 8.00–9.00

Unga bygger för unga
I januari 2019 slogs det första ham
marslaget 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 inflytt
ning på Ljuragatan 85. Alla ska kunna
hitta ett hem att trivas i.

VILL DU HYRA
EN KVARTERSLOKAL?
På vår hemsida kan du se vilka
lokaler som finns tillgängliga
att hyra eller så kan du ringa
Botorget så hjälper vi dig.

Lars Axelsson
Områdesansvarig

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.

Anders Eklund
Bovärd

