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Möt Jan Knutsson, drifttekniker

Trivsel i tvättstugan

Nu är det vår! 



Ställ dig i kö inför 
framtiden 
Även om du är nöjd med din bostadssituation i dag, är det 
alltid en god idé att stå i vår bostadskö. För vem vet hur livet 
ser ut några år framåt i tiden? Vissa lägenheter är mycket 
eftertraktade och kräver att du stått i kön flera år. 

Du registrerar dig enkelt på www.norabostader.se Du är 
förstås också välkommen in till vårt kontor på Änggatan 11, 
så hjälper vi dig. 

Till dig som står i vår bostadskö
För att få stå kvar i kön, behöver du uppdatera din profil en 
gång var sjätte månad. Lägg in en påminnelse i din kalender!

Vi är väldigt glada att ha Mohammad hos 
oss. Han kommer från Syrien och är här 
på Norabostäder för att få språkträning.

Försäkra dig för trygghets skull
Vi rekommenderar dig som hyresgäst att 
teckna en hemförsäkring. Om olyckan 
skulle vara framme, kan den ersätta kost-
nader i samband med t.ex. inbrott, brand 
eller vattenskada.

Trivselregler för  
tvättstugan
Så här använder du tvättstugan: 
➤ Respektera de bokade tvättiderna.
➤ Anmäl genast till Norabostäder om du upptäcker fel på 

maskinerna.
➤ Det är inte tillåtet att röka i tvättstugan.
➤ Tvättstugan är endast avsedd för Norabostäders hyres-

gäster.
➤ Stäng fönster och dörrar när du lämnar tvättstugan.
➤ Det är inte tillåtet att ta städmaterial från tvättstugan.

Så här tvättar du:
➤ Följ noga de skötselanvisningar som gäller för tvättma-

skiner, torktumlare och övrig utrustning.
➤ Töm fickorna i plaggen.
➤ Använd tvättpåse om du tvättar bh med bygel i.
➤ Följ maskinernas programval och dosering av tvättmedel.
➤  Tvätta med full maskin – då sparar vi energi.

Vad gör du på Norabostäder/
Nora Fastigheter?
Jag jobbar som drifttekniker med in-
riktning på ventilation och värme. 

När på året har du som mest 
att göra? 
Under vintern. Då handlar det fram-
för allt om värmefrågor.  

Vad gör du på sommaren när 
det inte är kallt ute?
Då är det mest frågor om ventilation, 
speciellt om det är en solig och varm 
sommar. 

Vad gör du när du inte jobbar 
med ventilation och värme?
Jag tycker om att skruva på gamla bilar 
och motorcyklar – och så naturligtvis 
att umgås med min familj. 

Hyresavier för tre  
månader i taget
Sedan årsskiftet delar vi ut hyres-
avier för tre månader i taget.  

Den 16 december invigdes den nya försko-
lan Sagoskatten. Och den 10 januari star-
tade verksamheten.

Hej!

JAN KNUTSSON. Drifttekniker på 
Norabostäder och Nora Fastigheter
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G ➤	Energieffektivisering, bl.a. genom byte av 

trapphusbelysning på Kv. Pelikan och Granen.

➤	Nya ledstolpar på Kv. Vargtorpet och Elvstorp.

➤	Byte av takpannor på Kv. Vattugränd 2.

➤	Fasadmålning Kv. Vattugränd 4

➤	Soprumsrenovering i Kv. Bacchus

➤	Byte av takbeklädnad på Hagbyängar

INVIGNING

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.

Mina sidor till din  
tjänst – dygnet runt

På hemsidan www.norabostader.se hittar 
du avdelningen Mina sidor. Alla dagar 
och alla tider på dygnet kan du där:
➤	Göra felanmälan.
➤ Söka lägenhet och parkeringsplatser 

samt se dina intresseanmälningar.
➤ Se dina erbjudanden, samt tacka ja el-

ler nej.
➤ Uppdatera dina kunduppgifter.
➤ Se din faktura och kontrollera om den 

är betald. Du kan också enkelt ta ut en 
ny hyresavi om du behöver.

➤ Göra tillfällig adressändring.

www.norabostader.se • info@norabostader.se 
0587-813 10 • Änggatan 11, 713 30 Nora

Du som är eller har varit kund hos oss, 
har fått ett användarnamn och lösenord 
och kan logga in direkt. Har du glömt 
användarnamnet eller lösenordet? Skriv 
in ditt personnummer eller användar-
namn och klicka på länken ”Skicka mina 
inloggningsuppgifter”. Vi kommer då att 
skicka användarnamn och lösenord till dig 
på det sätt du önskar (brev eller e-post).
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