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Skriv på för parkering

För dig med fler än en bil i familjen finns fortfarande möjlighet att teckna fler bilplatsavtal

Nu är det hög tid att skriva på eller
förnya sina bilplatsavtal. Annars
riskerar man att förlora sin parkeringsplats.
Har du en parkeringsplats du vill
behålla börjar det bli dags att se över
ditt bilplatsavtal. Senast sista september måste avtalen vara påskrivna
eller förnyade för att du inte ska
förlora din p-plats.

De platser utan kontrakt kommer
därefter att anmälas lediga till parkeringsbolaget. Så om du vill förnya
ditt avtal måste du snarast kontakta
Sara på kontoret.
Har ni flera bilar i familjen och vill
hyra extra parkeringsplatser finns
det ännu några kvar på varje gata:
Tuppfjät-Distans och Svängrumsgatan.

Intresset för fina rabatter håller i sig

Servicen med blomster i rabatterna
har slagit mycket väl ut i samtliga
fall där det förekommit. Därför
kommer vi fortsätta med detta även
nästa år.

Det glädjer oss att se att ni uppskattat
och förvaltat vårt erbjudande att välja
ut och ombesörja plantor i rabatterna.

Det kommer fortsatt fungera så att ni
som är intresserade väljer ut plantor,
Leif köper in och planterar dem på
anvisat ställe och därefter håller ni ett
öga på blommorna och vattnar dem
vid behov.
Vi återkommer med information om
reglerna kring detta i vårens nyhetsbrev.

Betala hyran
med Autogiro
Nu kan du som vill ha lite mer
kontroll över din ekonomi välja att
betala hyran med autogiro. Tjänsten
kommer att vara tillgänglig från 1
oktober.
Då och då har vi fått frågan om vi
inte kan börja med autogiro som
en service för hyresgästerna. Vårt
tidigare svar har varit att kundutbudet varit för litet, men efter lite
efterforskning har det visat sig att
det nu skall fungera.
- Det kommer underlätta för de
som vill ha en stabilare och mer
korrekt kontroll över sin ekonomi
att veta att hyran alltid kommer bli
dragen i slutet av månaden, säger
Lars Bohlin.

I början på oktober kommer ett
utskick att göras med information
om hur man går till väga om man
önskar välja autogiro som betalningssätt att betala hyran.

Öppet hus
på nya kontoret
Nu när flytten är genomförd och vi
på kontoret är installerade på nya
adressen Marklandsgatan 25 vill vi
välkomna er på Öppet hus.

Onsdagen den 16 oktober bjuder
vi in alla som är intresserade för
visning av den nya samlingslokalen
och att träffa oss.
Vi bjuder på lättare fika och kaffe
Det betyder att den hyra som skall
under tiden det hela pågår.
betalas den sista september och
Vi kommer på plats förklara vilka
gäller för oktoberhyran skall betalas
regler som gäller när man vill låna
på vanligt sätt. Det är först från
lokalen.
och med novemberhyran som en
Det kommer inte kosta något, men
övergång till autogiro blir aktuellt.
man är ansvarig för att lokalen blir
Kontakta Lars Bohlin för mer inforiordningställd efter användandet.
mation om hur du går över
till autogiro.
Det glädjer oss att intresset för samlingslokalen har gjort att några redan
anmält sitt intresse för att låna den i
november.

Snart klart på
Svängrumsgatan

Anledningen till att visningen dragit
ut något på tiden är att vi upptäckte
att det var för mycket eko i lokalen
och behövde sätta upp ljudabsorberare för att få ner ljudvolymen.

Nu börjar markarbetena på Svängrums/
Distansgatan gå in i sitt
slutskede. Den sista asfalteringen kommer att
ske under september.

Vill ni träffa oss har vi besökstid
”drop in” för hyresgäster mellan 1011 varje dag.
Övrig tid gäller telefonbokning.

Efter lite mer arbete än
beräknat återstår nu bara
den sista asfalteringen.
- Arbetet blev lite mer omfattande
än vad vi först räknat med då de
befintliga rören ut från huset visade
sig vara i ett sådant skick att de

Tid för Öppet hus kommer att vara
Onsdag 16 oktober. 16.00-19.00

behövde bytas omgående, säger
Martin Bohlin.
Men nu är rören utbytta och innegårdens asfaltsplan är ersatt med
en gräsmatta för ökad trivsel.

Öppettider:
Vid frågor kontakta fastighetsskötare
Leif Edvardsson vardagar 10-10.45
på telefon 031-13 84 40
Vid större akuta fel efter kontorstid
ring Securitas: 031-80 14 50

