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Har du frågor eller vill belysa något i ditt
bostadsområde?
Kontakta oss på: info@bohlinbygg.se

Vårt senast stora projekt i fastighetsbeståndet har varit att
totalrenovera hissarna på
Marklandsgatan 25-31.

LEIF GÅR I PENSION

De gamla hissarna var från när
huset byggdes i början på sextiotalet och i slutet av dess levnadstid så
upplevde vi dem som otrygga för er
hyresgäster.
Vi är medvetna om att det har ställt
till lite problem för en del av er
under ombyggnadsfasen. Men det
har varit vår målsättning att det
ändå skulle gå så smidigt som
möjligt för er.
De nya hissarna har en invändig
dörr som är lagkrav. Så man kan
inte längre se på dörren vilken
våning man är på. Men det finns en
tydlig display på insidan och det
kommer även installeras en
röstmodul på alla hissarna som högt
och tydligt förklarar var man är.
En trevlig vår önskar vi er;
Leif, Dick, Lasse, Lars och Martin

ÖPPETTIDER KONTORET:
Måndag—Fredag:
08.00—12.00
Telefonnummer:
031-178300

Leif har hängt med länge i företagets historia. Redan
som 29 åring började han i företaget, som då hette
Svenska Ekonomibyggen AB, som snickare. Sedan blev
han arbetsledare, som övergick till att bli fastighetsförvaltare i O Bohlin Byggnads AB. Ett jobb han haft nu i 22
år.
Men nu närmar sig pensionen och den 31 mars kommer
vara Leifs sista dag hos oss här på O Bohlins byggnads
AB.
- Jag kommer att sakna gemenskapen som varit,
men det kommer ändå bli skönt att kunna ta dagen som
den kommer. Förklarar Leif.

(Nu vänder vi blad och presenterar Leifs efterträdare på
nästa sida.)

BOKNING AV TVÄTTSTUGORNA
Ibland händer det att man bokar upp sig på en tvättid som man inte har
möjlighet att utnyttja.
Då är det viktigt att man ser till att avboka denna så att ens granne får möjlighet
att använda tiden istället.

DICK ÄR ER NYA FASTIGHETSSKÖTARE

Dick har jobbat för oss tidigare, mellan hösten 2000 och våren 2004. Nu är det dags
för comeback. Vi är övertygade att vi hittat ett bra val till ersättare säger Martin Bohlin.
Dick har en gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel ibland annat, Malmogia,
ES fastigheter och Balder.
- Det känns väldigt spännande och inspirerande att få ta över efter Leif. Hälsar Dick.
Vi önskar honom välkommen tillbaka till företaget och är övertygad om att han skall
kunna axla Leifs roll på ett bra och tillfredsställande sätt.

GLAD PÅSK
Vi på Bohlins önskar er en glad påsk med god mat och
härlig avkoppling. Kontoret är stängt röda dagar men
vi är tillbaka som vanligt den 7 april.

ÖPPETTIDER:
Vid frågor om fastighetsskötsel
kontakta fastighetsskötare
Dick Karlsson.
Vardagar 10.00-10.45
på telefon: 031-13 84 40
Vid större akuta fel efter kontorstid ring
Securitas: 031-80 14 50
Vid eventuella störningar, ring:
Securitas Trygghetsjour: 010-4705300

