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Information i

Coronatider

Norabostäder och Nora Fastigheter följer
Folkhälsomyndighetens råd. Det gör vi med
omsorg om dig, dina grannar, våra medarbetare och leverantörer.
Inga spontana besök

Vi tar inte emot några spontanbesök på vårt
kontor. Ring i stället, så försöker vi lösa det
via telefon. Om vi behöver boka in ett möte,
håller vi distans och tar inte i hand.
Om du har luftvägsbesvär, feber eller hosta,
ber vi dig ställa in ditt bokade möte med oss.
Kan din felanmälan vänta?

Med tanke på risken för smittspridning,
vill vi begränsa antalet hembesök för våra
reparatörer. Vi ber dig därför fundera över

Gullvivan tar form
Nu har det första parhuset i kvarteret Gullvivan i
Nora kommit.
Modulerna byggs och inreds hos husfabrikanten,
fraktas på lastbil och sätts ihop på plats. Det som
återstår för snickarna är att koppla in el, vatten,
avlopp och lägga på tak.
Ytterligare två parhus kommer att vara på plats innan
semestern och de tre sista kommer i augusti. Totalt
kommer Gullvivan att bestå av sex hus med tolv hyreslägenheter som alla är inflyttningsklara i december.

hur nödvändigt det är att få din felanmälan
åtgärdad just nu.
Är det möjligt att avvakta till ett senare tillfälle? Felanmälan som bedöms nödvändig
gör du som vanligt på Mina sidor eller via
telefon.
Om du har luftvägsbesvär, feber eller hosta,
ber vi dig att endast anmäla akuta fel.
Åtgärder i lägenheten

När du som hyresgäst ringer in en felanmälan till oss, frågar vi alltid om du är sjuk
eller har förkylningssymptom. Är du och din
familj fullt frisk arbetar vi på som vanligt,
men ber dig vara i ett annat rum – eller inte
i lägenheten alls. Vi håller förstås distans och
använder handskar och handsprit.

Radonkontroller

Norabostäder har under vinterhalvåret
genomfört stickprovskontroller av
radon i våra fastigheter.
De lägenheter som har högre
värden än 200 Bq/m3 kommer att
bli kontaktade av oss.
Vill du ha mera information gällande
radon – kontakta oss eller titta på
Boverkets hemsida.

Äntligen en livsmedelsbutik i Gyttorp!
Fredagen den 15 maj var det dags att klippa band och inviga den
efterlängtade livsmedelsbutiken i Gyttorp.
– Vi är jätteglada att kunna erbjuda Norabostäders hyresgäster
och kringboende en affär för dagligvaror. Det ökar också områdets
attraktivitet, säger Carina Royson på Norabostäder.

Våga bry dig om
dina grannar!
Norabostäder är stolta medlemmar av Huskurage – en ideell förening som arbetar för att
förebygga och förhindra våld i nära relationer
genom att ge grannar verktyg att agera.
Genom att visa omsorg när du hör eller ser
något som gör dig orolig för att någon i din

närhet far illa, kan du rädda liv och förhindra
våld. Våga ringa på grannens dörr och fråga
hur det står till. Om det visar sig att allt är
som det ska, kan du få en trevlig pratstund
med din granne.

Är du orolig för att
din granne far illa?
• Våga ringa på och fråga hur det är.
• Ta hjälp av andra grannar
om det behövs.
• Ring polisen. Om det är akut,
ringer du larmnumret 112.
• Känner du allvarlig oro för barn,
kontakta socialtjänsten på telefon.
Vardagar: 070-005 03 80
Efter kl. 16.30 och helger:
019-21 41 05.

Årets sommarjobbare

KLIPP UT OCH SPARA

Intresset för att sommarjobba hos oss är stort. I år var det
cirka 60 ungdomar som sökte och nu är det klart vilka
som blir våra kollegor i sommar. Nio ungdomar kommer
att arbeta med utomhus- och trädgårdsarbete hos oss
i tre veckor vardera, från vecka 25 till vecka 33.
Vi hälsar våra härliga ungdomar varmt välkomna!

Felanmälan

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

Reception
och besök

Med omtanke både om dig som hyresgäst/kund och
våra medarbetare tar vi endast emot bokade besök.
Boka ditt besök eller kontakta oss genom att ringa:
Receptionen telefon 0587-813 10
Uthyrningen telefon 0587-813 12

E-post

info@norabostader.se

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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