Information till våra
hyresgäster. Hösten 2018

Vi vill veta vad
du tycker
Nya rutiner när
du flyttar
Tid att göra
höstfint och
baka äppelpaj

Välkomna!
Vi är glada över att få hälsa Mathilda och
Mikael välkomna till oss. De är våra nya
kollegor i utegruppen.

Höstfin
Efter en lång, varm sommar är det dags att förbereda sig inför
hösten och vintern.
Nu är det tid att städa bort de sommarblommande växterna och göra höstfint på balkong och uteplats. Ta bort det som
blommat över, skölj ur krukorna och plantera växter som klarar
av lite kyla. Och varför inte pynta med lite trevlig belysning,
också?

Ställ undan cykeln inför vintern

Om du inte använder din cykel på vintern, ställer du
den i cykelrummet eller i ditt förråd. Då står den inte i
vägen när vi ska snöröja runt våra fastigheter.
Ett tips till dig som cyklar året om: Kontrollera så att
reflexer och belysning fungerar som det ska.

Dags att kolla dina brandvarnare

När kontrollerade du dina brandvarnare senast? Det
kanske är dags nu – för säkerhetens skull.

nt ute
Nya rutiner när du flyttar

Sedan juni månad gäller nya rutiner vid avflyttning.
Du som flyttar är ansvarig för
att städningen efter dig är okey.
Om den nya hyresgästen som
kommer efter dig inte godkänner
städningen, gör vi en besiktning.
Om vi bedömer att städningen
inte är ordentligt gjord, ser vi till
att det blir städat och du får en
faktura på kostnaden för arbetet.

Äppelpaj
I år är det gott om äpplen. Så varför inte passa på att göra en smarrig paj? Den
är dessutom väldigt enkel att göra. Du kan byta ut äpplena mot päron eller
plommon.
Äpplen, ca 8 stycken

2 dl vetemjöl
2 dl strösocker
1 tsk bakpulver
1 ägg
Smör, kylskåpskallt
Skiva äpplena i ca 1 cm tjocka skivor och lägg i en pajform.
Rör ihop vetemjöl, strösocker och bakpulver i en bunke.
Tillsätt ägget och rör med en gaffel så att du får en smulig deg.
Bred ut degen över äpplena.
Hyvla tunna skivor av smör med osthyveln och lägg över degen. Se till att
smöret täcker hela degen.
Grädda i mitten av ugnen, 200 grader, i cirka 20 minuter. När pajen fått fin
färg, är den klar.
Servera med vaniljsås.

Vi vill veta vad du tycker
Nu har alla våra hyresgäster
fått årets hyresgästenkät hem i
brevlådan.
I den återkommande undersökningen får du möjlighet att
tycka till om din lägenhet, omgivningen och om oss som företag. Dina åsikter är viktiga och
ger svar på vad vi kan ändra och
förbättra.
Tack för att du medverkar!

KLIPP UT OCH SPARA

Vi på Norabostäder AB
och Nora Fastigheter AB
önskar alla våra hyresgäster
en riktig härlig höst!

Felanmälan

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