Information till våra
hyresgäster. Hösten 2017

Vad ska vi bygga
på Tallen?
Välkommen att
fira en 60-åring!
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Nu är hösten här
➤ Tänk på att göra iordning din uteplats eller balkong inför vintern.
Ta bort vissna blommor, ställ undan krukor, bord och stolar.
➤ Kolla över din cykel. Ställ den i cykelrummet om du inte använder
den. Då står den inte i vägen när vi ska snöröja runt våra fastigheter.
➤ Har du en trasig cykel som inte används? Se till att kasta den så den
inte tar upp utrymme i cykelrummet.

Apropå förråd…
➤ Titta till ditt lägenhetsförråd med jämna mellanrum. Ju tidigare
skadegörelse, inbrott eller vattenskada upptäcks, desto bättre är
det för alla inblandande.
➤ Om du upptäcker att någon lampa är trasig: skicka eller ring in
en felanmälan. Det är viktigt att det finns belysning så att alla
kan känna sig mer trygga.
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NoraBostäder har köpt tomten Tallen. Nu vill vi veta vad du skulle vilja se där.
Skicka dina önskemål och idéer via e-post till info@norabostader.se.
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Vad ska vi bygga på Tallen?

Hej!
Välkommen Alexander!
Alexander Nybäck vikarierar för Kai som
är sjukskriven till sista januari 2018.
Alexander svarar på dina frågor gällande
felanmälningar, hallbokningar, p-plats förfrågningar och allmänna receptionsfrågor.
LEIF JOHANSSON

Du är fastighetschef på Norabostäder och
Nora Fastigheter AB. Vad innebär det?

– Jag ser till att våra fastigheter underhålls så värde och
boendekvalitet bibehålls. Just nu planerar vi för nyproduktion
av moderna hyresrätter i centralt läge.
Vilka är de största utmaningarna?

– Att få tiden att räcka till alla intressanta projekt som pågår.
Hur mycket pengar läggs det på underhåll varje år?

– Under 2016 utförde vi underhåll för cirka 13 miljoner kronor
i Norabostäder och cirka 19 miljoner kronor i Nora Fastigheter.
Vad gör du helst när du inte är på jobbet?

– Jag gillar motionsidrott och tar gärna en motorcykeltur när
solen skiner.

PÅ GÅNG

Fastighetschef på Norabostäder/Nora Fastigheter.

Projekt som
planeras
under 2017:
➤ Uppfräschning av
soprum på Bacchus
➤ Stora tvättstugan i
Gyttorp moderniseras
och byggs om till fyra
små tvättrum.
Ett nytt bokningssystem införs.

Nu blir det
60 års-kalas!
Tro`t eller ej, men Norabostäder AB fyller
60 år i år. Det vill vi fira genom att bjuda
in alla våra hyresgäster till en rolig historieföreläsning med Åke Mossberg.
Välj mellan tisdagen den 12 december
klockan 15.00–18.00 eller måndagen
den 18 december klockan 18.00–21.00 i
Församlingshemmet.
För att vi ska kunna fixa lussebullar och
kaffe till alla, behöver vi veta hur många
som kommer. Anmäl dig senast den 4
december till 0587-813 15 eller via e-post
info@norabostader.se

KLIPP UT OCH SPARA

Välkommen!

Felanmälan

tel. 0587-813 13 måndag – fredag kl. 08.00–12.00,
13.00–14.30. www.norabostader.se

Växel

tel. 0587-813 10

Besökstid

måndag – fredag kl. 07.00–12.00. Övrig tid bokas

E-post

info@norabostader.se

Uthyrning

tel. 0587-813 12

Ekonomifrågor

tel. 0587-813 16

Dag före afton/röd dag stänger vi kl. 11.30. Klämdag före eller efter
röd dag, stängt.
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