September 2016

NYTT FRÅN FÖRVALTNINGEN
Vi hoppas att ni alla har haft en
riktigt skön sommar och att ni har
fått en bra start på hösten.

radiatorerna omöblerad. Detta gör
att värmen obehindrat kan cirkulera.

Under mitten av september börjar
vår nya tekniske förvaltare.
Många av er känner nog igen
honom då det är fastighetsskötaren Philip
Godhe från område 1 som tar över tjänsten.
Diné Bygg & Fastighetsservice AB fortsätter
att sköta om område 1. Ni felanmäler som
vanligt via hemsidan eller telefon.
Våra
ombyggnadsprojekt
fortsätter.
Kommendörsgatan går enligt plan och
planerad inflyttning i 8A kommer ske i
december månad. Nordostpassagen 63
kommer att påbörjas 3 oktober. Vår avsikt är
att öka takten till två trappuppgångar i taget
under etapp två. Vi återkommer längre fram
om detta är möjligt. Entreprenör för
ombyggnationen är R O Gruppen. Löpande
information kommer till berörda parter.
Tänk att du kan betala din
hyra via Autogiro. Då slipper
du att hålla koll på
hyresfakturor, belopp och när
hyran ska vara betald. Om du
väljer att betala via Autogiro dras hyran sista
vardagen i varje månad från ditt konto. Om
du är intresserad av att betala med Autogiro
se hemsidan, eller ring oss på kontoret.

Många har uppmärksammat oss på
att det är svårt att nå oss via mail
sedan slutet av augusti. Eftersom vi
inte kan spåra vilka som har haft
problem så meddelar vi härmed att
problemet troligtvis är löst. Skicka gärna om
mailen för att det garanterat skall nå oss.
Många tipsar vänner och bekanta om att vi
inte är anslutna till Boplats och att man skall
anmäla sig direkt till Blomstrands kontor om
man söker bostad hos oss. Detta är ju i
grunden ett gott betyg åt oss men för att göra
rätt så skall anmälan ske på vår hemsida.
Personliga besök eller telefonsamtal ger
ingen fördel i sökandet efter lägenhet och vi
har
ingen
möjlighet
att
hantera
lägenhetsansökningar på något annat sätt än
registrering på vår hemsida.
Avslutningsvis vill vi på Holger Blomstrand
Byggnads AB passa på och tacka vår
nuvarande tekniske förvaltare Tommy
Pettersson för denna tid och önskar honom
all lycka i framtiden

Vi passar också på att önska er alla en
trevlig höst
Förvaltningen

Snart är hösten här och det börjar bli
kyligare ute. Kanske också dags att sätta på
radiatorerna? Kolla noga att inget läckage
förekommer vid ventilen. Se också till att ha
friskluftventiler i eller vid fönster öppna så
att luften kan cirkulera i lägenheten. Ett
annat tips är att hålla ytan framför
Telefon
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