Information till våra
hyresgäster. Våren 2020

För din
trygghets skull
Sommarjobb
Nu bygger vi
Kvarteret Gullvivan!

Våren
är här!
Vintern märktes knappt, men
visst vill vi fira att våren är
här? Förutom fågelkvitter,
takdropp och utefika betyder
det vårstädning av uteplatser,
balkonger och gemensamma
ytor. Låt oss hjälpas åt att rensa
bort gammalt och visset. Med
nytt liv i planteringar, krukor
och balkonglådor blir våra
bostadsområden så mycket trivsammare.
Trivsel och trygghet är högt
prioriterat för oss. Tyvärr
händer det ändå att våra hyresgäster drabbas av objudna
gäster eller obehöriga besökare. I
detta nummer berättar vi lite om
vad som gäller och vad du kan
tänka på.
Trevlig läsning!

För din
trygghets skull!
Du ska alltid kunna känna dig trygg i ditt
hem – det är viktigt för oss på Norabostäder.
Vi lämnar bara ut portkoder till behöriga
personer men det händer tyvärr ändå att
säljare och andra obehöriga kommer in i
våra trapphus och bostadsområden. Du
behöver aldrig släppa in någon eller skriva
på något, om du inte vill.
När vi eller en entreprenör till Norabostäder
ska utföra ett arbete i din bostad får du veta
det i förväg. Vår personal bär alltid kläder
med Norabostäders logotyp och synlig legitimation. Hur legitimationen ser ut kan du
se på bilden här bredvid. Även de entreprenörer vi har avtal med har kläder med
logotyp och ska kunna visa legitimation.

Vad kan du göra?

• Lämna inte ut portkoden till obehöriga.
• Be alltid om legitimation.
• Kontrollera att entreprenören finns
med på listan nedan.
• Ring Norabostäder om du är tveksam.
• Du behöver aldrig släppa in någon om
du inte vill!

Har du gjort en felanmälan till Norabostäder och medgivit
tillträde till din bostad med huvudnyckel? I så fall lämnar
vi alltid en lapp så att du vet att vi har varit inne i din
lägenhet. Så här ser den ut!

Här är entreprenörerna som Norabostäder har avtal med:
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Välkommen
Alexander,
tack Malin!

Läge för förändring?
I Gyttorp finns kunderna, boendet
och småstadscharmen. Är du eller
någon du känner frisör och vill
starta eget? Vi har lokalen.
Kontakta Carina på
carina.royson@norabostäder.se.

Nu tar vi första
spadtaget!
Äntligen är vi igång! Den 2 mars startade
bygget av Kvarteret Gullvivan – 12 sprillans
nya radhuslägenheter för dig som vill bo
bekvämt, energismart och rökfritt i centrala
Nora. Beräknad inflytt 1 december 2020.
Läs mer på norabostader.se.

Hej och varmt välkommen, säger vi till
Alexander Larsson som är ny uthyrare/kundvärd på Norabostäder från 2 mars. Samtidigt
önskar vi Malin Sjöholm stort lycka till på
nya jobbet!

Sommarjobba
hos oss
Tro’t eller ej, snart är sommaren
här! Norabostäder erbjuder ett antal
sommartjänster för ungdomar som är
minst 15 år fyllda, veckorna 25–33.
Tjänsterna gäller utomhus-/trädgårdsarbete. Läs mer och fyll i anmälan på
www.norabostader.se senast 17 april.
Platserna lottas ut.

Krångel? Mörker? Stopp?

Felanmäl!
När något inte funkar som det ska, eller om du
känner dig tveksam till något, vill vi att du gör
en felanmälan. Det kan gälla en trasig lampa i
entrén, ett kärvande lås i tvättstugan, en hiss
som strejkar. Eller något helt annat.

KLIPP UT OCH SPARA

Mer information hittar du här nedan.

Felanmälan

www.norabostader.se tel. 0587-813 13
måndag –fredag kl. 08.00–12.00, 13.00–14.30.
Akuta fel som inte kan vänta till nästa vardag anmäler
du till SOS Alarm, 0587-104 11

Reception

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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