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

TILLSAMMANS!
Den här våren har corona
viruset förändrat vardagen
och livet för många av oss.
Vi på Hyresbostäder har
fått ändra vårt sätt att jobba
– för att våra hyresgästers och
medarbetares trygghet alltid
är vår största prioritet. Vi har
mött mycket oro, frågor och
frustration. Men också väldigt
mycket förståelse, omtanke
och värme. Det är vi väldigt
tacksamma för. I denna
speciella tid har vi sett många
fina initiativ; grannar som
hjälper varandra och trots
det sociala avstånd vi måste
hålla ändå kommit varandra
närmare. Det känns verkligen
fint i hjärtat.
SVERIGES ALLMÄNNYTTAS
KLIMATINITIATIV
Tillsammans med 175 andra
allmännyttiga bostadsbolag
har Hyresbostäder antagit
målet att vara fossilfria
senast år 2030. Dessutom
ska vi minska energianvänd
ningen med 30%. Vi vill också
hitta och använda lösningar
som kan minska våra hyres
gästers klimatpåverkan.
Exempel kan vara cykelpool,
prylbytardagar och liknande.
Du kan läsa mer om initiativet
på sverigesallmannytta.se
under Allmännyttans Klimat
initiativ.

NÄR DU VILL
NÅ OSS

Med lugn och natur i fokus
Amanda hade funderat på att flytta från
stan ett tag. Inte minst med tanke på att
hon har hund och vill kunna gå ut i skogen.
– När jag fick lägenheten via lottning
tvekade jag inte en sekund på att flytta hit!
Efter några år i stan funderade 26-åriga
Amanda på att flytta till ett lugnare område
nära naturen – inte minst för sin hunds skull.
– När min dåvarande kille var hemma och
hälsade på sin mamma i Rambodal såg han
skylten om de nya bostäderna som höll på att
byggas och att man kunde anmäla intresse.
Lägenheten fick hon via lottning.
– När jag fick frågan om jag ville flytta till
Rambodal tvekade jag inte. Området är lugnt
och det finns många fina promenadstråk.

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

GILLAR PLANLÖSNINGEN
Nu bor hon i en trea på cirka 60 kvadratmeter.
– Jag gillar verkligen planlösningen. Den
känns mycket större tack vare den öppna
planlösningen. Det blir mer socialt när man
kan umgås och prata med varandra i samma
rum. samtidigt som man lagar mat och någon
tittar på tv.
Amanda har inte bott hos Hyresbostäder
tidigare men är väldigt nöjd.
– Det känns som ett seriöst fastighetsbolag.
Jag är väldigt tacksam över att ha områdesansvariga som ansvarar för just vårt hus. Det
blir en annan typ av närhet, det hade jag inte
förväntat mig av ett så stort bolag.

BOTORGET
Telefon: 011-21 16 00
Besök: Sankt Persgatan 78-80
E-post: kundtjanst@hyresbostader.se
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Alla är värda en värd
som lyssnar på alla
Nyligen har nästan hälften av våra
hyresgäster fått en NKI-undersökning
(Nöjd kund-index) i sin brevlåda. Om
du är en av dem som fått undersökningen hoppas vi att du vill svara. Det
är superviktigt, för den handlar om hur
du trivs hos oss. Vi lovar att vi kommer
lyssna. Och förändra det vi kan. Svara
senast den 12/8 så har du chans att
påverka.

Flaggstång
till området
Våra nya fina hus i Rambodal behöver
inte mycket underhåll och därför fokuserar vi extra mycket på utemiljön. En
ny fin detalj som snart kommer pryda
området är en flaggstång!

OMRÅDESKONTORET INFORMERAR
Kontakta Botorget för öppettiderna för just ditt områdes
kontor.
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OMRÅDESANSVARIGA
1. Viktor Forsberg
2. Saif Alhamami

Grilla gärna – men
sortera rätt!
Under sommaren plockar många fram
engångsgrillarna och njuter av att laga
mat utomhus. Det tycker vi är trevligt!
Däremot är det av största vikt att ni är
noga med att kyla av engångsgrillarna
efter användning och sorterar dem i
vårt miljörum. Varma engångsgrillar är
en brandfara.

Nya grannar
– snart
I början av januari tog SHH Bostad AB
det första spadtaget på granntomten för
att bygga flerfamiljshus. Totalt byggs
117 hyresrättslägenheter. Preliminär
inflyttning är slutet av sommaren 2021.
Det här kan innebära störningar under
tiden husen byggs men vi hoppas att
det inte kommer att påverka er allt för
mycket.

BOVÄRDAR
3. Mats Stenberg
4. Roy Jejjo
5. Mark Blewitt
6. Sofia Daoud
7. Britt-Marie Hörbom
8. Enver Ceremovic

