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NYTT FRÅN FÖRVALTNINGEN 
Vi hoppas att ni alla njutit och har haft en 

fantastisk sommar och att ni har fått en bra start 

på hösten. 

På Holger Blomstrand Byggnads AB:s hemsida 

www.holgerblomstrand.se hittar du all 

information och blanketter du behöver om 

lägenhetsbyte, internbyte och 

andrahandsuthyrning. På hemsidan har vi även 

vår felanmälan som du bland annat finner på 

startsidan. När du gör din felanmälan via 

formuläret på hemsidan går denna direkt till 

fastighetsskötaren. Detta underlättar för 

fastighetsskötaren då han ibland kan ha svårt att 

svara i telefon om han exempelvis är hemma 

hos din granne. Vi har full förståelse för att alla 

våra hyresgäster inte har datorvana men vi vill 

rekommendera er som har, att i förstahand 

använda er av formuläret. Om du väljer att ringa 

till fastighetsskötaren glöm inte att uppge 

namn, adress, 

lägenhetsnummer och 

telefonnummer som han 

kan nå dig på om han 

inte svarar och du 

kommer till hans 

röstbrevlåda.   

Inflyttning i Nordostpassagen 69 och 71 är i 

januari respektive februari månad. Etapp fyra 

där Nordostpassagen 73 och 75 ingår skall vara 

tomställda i januari månad respektive februari 

månad. Byggtiden beräknas till ca 10 månader 

för ett trapphus. Mer information kommer till 

berörda hyresgäster inom kort.  

I kvarteret Synålen pågår en reparation av taket 

samt ombyggnad av vinden till lägenheter. Vi 

kommer att bygga 29 stycken mindre 

lägenheter där första etappen har beräknad 

inflyttning till sommaren.  

Är du som befintlig hyresgäst intresserad av att 

flytta till en ombyggd eller nybyggd lägenhet 

fyll i internbytesblanketten på hemsidan och 

skicka den till oss.  

Ombyggnationen av Lilla Gatan 1-5 pågår ett 

fortsatt förarbete och mer information kommer 

till berörda hyresgäster inom kort. 

Vi har fasadrenovering på två av våra 

fastigheter, Linnégatan 23/Prinsgatan 2 och 

Meijerbergsgatan 6. Under oktober månad 

beräknas arbetet på Prinsgatan 2 vara klart och 

vi kommer då påbörja sista etappen 

som omfattar Nordhemsgatan 44A. 

Meijerbergsgatan 6 kommer att 

vara klar slutet av oktober månad.   

Till varje fastighet tillhör en eller flera 

tvättstugor. Beroende på om tvättstugan är 

belägen direkt under en lägenhet finns det 

begräsningar när eller om man får tvätta på 

lördag och söndagar. Det skall finnas tvättregler 

som förklarar vilka dagar och tider man får 

tvätta i varje tvättstuga. För allas trevnad, lämna 

tvättstugan efter dig städad. Städutrustning 

finns i alla tvättstugor.     

Tänk på att man inte får störa sina grannar och 

att särskild nattro skall råda mellan kl. 22.00-

06.00 alla dagar i veckan. Därför bör du tänka 

på vilken ljudnivå TV och musik har samt att 

om du har en tillställning, visa dina grannar 

hänsyn.  

Nu när sommaren är slut ber vi er som har 

utemöbler och andra tillhörigheter på gårdarna 

att plocka undan detta inför hösten.  

Vi passar också på att önska er alla en 

trevlig höst 
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