ÅBY, JURSLA,
ÄTTETORP,
KROKEK,
KVARSEBO
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.
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Med människors
hälsa i fokus
Beatrice Seiko har flera års erfarenhet som
djurskötare på Kolmårdens Djurpark – något
som hon även har nytta av nu när hennes
främsta fokus är friskvård ur ett helhets
perspektiv.
– Det finns många paralleller vad gäller
beteenden, säger hon.
Sedan tio år tillbaka driver Beatrice verk
samhet på Holms väg 11B i Åby, precis vid
Hyresbostäders områdeskontor. Hennes
främsta inriktning är massage och friskvård
men hon har vidareutbildat sig parallellt med
sitt företagande och kan förutom massör,
PT och kostrådgivare snart titulera sig
diplomerad, certifierad medicinsk terapeut.
– Det innebär att jag kan hantera idrotts
skador med ortopediska och medicinska

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

tekniker. Det ger en stor bredd. Jag jobbar
dessutom mycket med hälsoprofilbedömningar
och hjälper företag att minska antalet sjuk
skrivningar.
LÄR AV DJUREN
Efter flera år som djurskötare har hon även
studerat djurgrupper och jämfört med hur
människor beter sig.
– Vi har mycket att lära av djuren, fram
förallt vad gäller beteende, som att vi t ex
beter oss mer primitivt när vi blir trängda.
Om hon bara får ge ett tips om vad vi ska
göra just nu för att hålla oss friska så är det
svaret enkelt:
– Ta er ut i naturen och njut av solen!
Vi behöver ljuset och det viktiga hormonet
D-vitamin. Men kom ihåg att vara försiktiga
i den starka solen, tipsar hon.

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 undersök
ningen 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.

OMRÅDESKONTORET INFORMERAR
Kontakta Botorget för öppet
tiderna för just ditt områdes
kontor.

Peder Svedsten
Områdesansvarig

Två nya
tvättstugor
Nu har två nya fina tvättstugor blivit
klara på Åbymovägen 12-14 och Daniels
väg 13. Det innebär en trivsammare,
enklare och mer miljövänlig stund
i tvättstugan. Vi hoppas du blir nöjd
med resultatet och hör gärna av dig
om du undrar något.

Stefan Roth
Bovärd

Lättare att parkera
på Daniels väg
Daniels väg har länge varit omdiskute
rad vad gäller parkeringsplatser och ni
har uttryckt en stark önskan om fler.
Under våren har sju nya parkerings
platser färdigställts på Daniels väg.

Övergripande
renoveringar
Ett rent, tryggt och snyggt område är
viktigt! Vi fortsätter arbetet med att
både renovera och sätta upp nya plank
och staket. Det gäller alla våra områden
och arbetet pågår under hela året. Vi
har dessutom satt upp ny belysning i
trapphusen på Valhallavägen 2.

Magnus Bergman
Bovärd

Temo Usef
Bovärd

