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NYTT FRÅN FÖRVALTNINGEN 

Våren har nu äntligen börjat göra sig 

påmind. Vi har redan börjat planera för 

vårarbeten typ flisupptagning mm. Vi 

måste dock göra avvägningen om det 

fortsättningsvis är risk för halka efter 

nattfrost. Därför kan flisen få ligga kvar 

där risken är som störst. Ha dock tålamod, 

allt kommer att tas upp. 

 

Vi vill nämna att tiderna för att nå den 

tekniske förvaltaren, Tommy Petterson, 

ändras från och med första april. Det är 

onsdagens tid på förmiddagen som ändras 

till telefon/besök på eftermiddag istället 

mellan kl. 13.00 – 15.00. Detta för att 

förbättra servicen och tillgängligheten. 

Tiderna på måndagar och fredagar är 

samma som innan. Det vill säga att den 

tekniske förvaltaren kan man nå följande 

tider: 

 

Måndagar 08.00 – 10.00 

Onsdagar 13.00 – 15.00   

Fredagar 08.00 – 10.00 

 

Vi har fått många samtal och e-

postmeddelanden gällande att flertalet 

hyresgäster använder sig utav lappar 

istället för lås vid bokning av tvättid. 

Saknar ni ert tvättlås ska ni kontakta er 

fastighetsskötare, för att få en ny cylinder. 

Detta gör ni antingen via telefon eller 

felanmälan på hemsidan.  

 

 

 

 

 

Nybyggnationen av vindslägenheterna på 

kvarteret Segelgarnet i Lunden börjar 

närma sig sitt slut och vi kommer ha 

visning inom kort. Håll utkik på hemsidan 

för mer information. Är ni intresserade av 

dessa anmäl ert intresse via blanketten för 

”internbyte” som ni finner på hemsidan. 

Planerad inflyttning är försommaren.  

Våra nuvarande hyresgäster har förtur. 

 

Ombyggnadsprocesserna 

gällande Kommendörsgatan 

och Nordostpassagen 

fortskrider planenligt. Vi 

hoppas komma igång med 

Kommendörsgatan efter 

sommaren och 

Nordostpassagen en bit in på 

hösten. 

 

Olovlig parkering förekommer på våra 

brandvägar utanför flertalet av våra 

fastigheter. Detta är ett oskick som kan 

ställa till det vid brand eller 

ambulansutryckning. Vi vill passa på att 

be om hjälp att rapportera in bilnummer så 

att vi kan stävja detta missbruk. Även 

cyklar och andra motorfordon bör ställas 

där de inte hindrar vid olycka. 

 

Vi har följande öppettider under påsk, 

stängt från den 3 april till och med 6 april. 

Skärtorsdagen arbetar vi fram till kl. 13.00 

vilket vi gör alla dagar före helgdag.   

 

 

GLAD PÅSK  

önskar vi på Holger Blomstrand

 


