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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.

Gympagänget skänker
vepa till Idyllens
gemensamhetslokal
Sällskapsrummet i Idyllen upplevdes som
lite trist. Dessutom gjorde akustiken att
det var svårt att höra. Men för problem
finns lösningar! Hyresgästerna Karin Rönnhagen och Kerstin Hernström tog saken i
egna händer och skapade, tillsammans med
sin gympagrupp, en stor vepa som både
dämpar ljudet och pryder väggen.
Idyllen har en egen gympagrupp bestående
av ett antal damer och herrar som trots att
det inte fanns ledare över sommaren höll
igång på egen hand. De har blivit en trygghet
för varandra, det som också är avsikten
med boendet på Idyllen. Förutom att få upp

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

pulsen i gruppen fick man även igång idéerna.
Delar av gympagruppen har nämligen skapat
en två gånger två meter stor vepa med ett
tydligt syfte – att göra gemensamhetslokalen
mer trivsam.
OMBONAT OCH TRIVSAMT
Den 2 oktober fick hyresgästerna som var
inbjudna till lokalen i Idyllen en överraskning
då den broderade vepan sattes på plats
påhejad av hela gympagruppen. Det blev
början till en fortsatt utsmyckning av lokalen.
– Alla hyresgäster blev uppmanade att
smycka vår gemensamma lokal för att skapa
trivsel för alla som bor här på Idyllen, säger
Karin och Kerstin.

BOTORGET
Telefon: 011-21 16 00
Besök: Sankt Persgatan 78-80
E-post: kundtjanst@hyresbostader.se
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OMRÅDESKONTORET INFORMERAR
VÄDRINGSPINNAR MONTERAS
UNDER HÖSTEN
Vi har fått in flera önskemål
från er hyresgäster om vädrings
pinnar till balkonger och uteplatser. Självklart ser vi till att
lösa det! Håll utkik i postfacket
– där kommer information om
vilka tider vi monterar vädrings
pinnarna i era lägenheter.

PRO besöker Idyllen
Under oktober kommer PRO på besök
till Idyllen. De är nyfikna på vår fina
fastighet och är dessutom vill de gärna
prata med er hyresgäster som bor där.
Vi kommer även att få ett internationellt besök i början av oktober. Det är
roligt att så många uppmärksammar
vårt område!

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.

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.
Ida Gröndahl
Områdesansvarig

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.

Pierre Hjärtström
Bovärd

