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www.badplatsappen.se

Hur når du oss i sommar?

Var vill du bada i sommar? Med
hjälp av www.badplatsappen.se
som också finns som app hittar
du bad sommar och vinter!

4 juli- 18 augusti har kontoret
inga fasta telefon- eller
besökstider. Om du inte når oss
när du ringer, lämna ett
meddelande via:
www.brorjohansson.se
eller via:
Boservice: 707 77 68 så söker vi
dig.

Hitta närmaste bad via
karta, spara dina
favoriter och ta dig
enkelt dit med lokaltrafiken. Är du osäker
på om det är dags för
ett dopp utomhus,
talar appen om hur varmt det är i
vattnet (juni-augusti).
Skogssjöar med små stränder,
salta havsbad med solvarma
klippor eller vintervarma
simhallar – i appen finns det
något för alla badsugna. Appen
är självklart gratis att ladda ner.

Titta in på:
www.goteborg.com,
för att få inspiration om vad vår
härliga stad med omgivning har
att erbjuda.
www.innerstadengbg.se för att se
vad som händer i Innerstaden.
www.goteborgslokaler.se/sv/olskr
oken för att se vad som händer i
vår närhet.

Personal
På Boservice möter ni Lars
Lundin, Patrik, Adam mfl.
Johanna Karlsson, Kajsa Gomez
och Kristina Björling är vi som
arbetar på kontoret.
I sommar kommer Patrik som
arbetar på Boservice både vara
på kontoret och på Boservice.
Han hoppar in när Johanna är
föräldraledig. Patrik kommer
hjälpa oss med administration
mm.

Rastning av hund
Vi vill påminna om att det inte är
tillåtet att rasta sin vuxna hund
eller valp på gården. Du måste
plocka upp efter din hund även
utanför gården, tänk på att
rabatter är trädgårdsmästarens
arbetsplats.

Vad händer i Göteborg i
sommar?

Öppna dina friskluftsventiler!
I fönster eller på yttervägg i varje
sovrum och vardagsrum finns
friskluftsventiler. Se till att dessa
är öppna för att få in frisk luft.
Nyare friskluftsventiler
(kvadratiska) har filter, dessa går
att ta ner. Gör rent filtret då och
då med vanligt diskmedel för
friskare luft.

Trevlig sommar!
Önskar
Kristina, Johanna & Kajsa
Lars, Patrik & Adam
Wicki, Jessica, Pernilla & Maria

Juni 2016

Belysning
Så här års är det få mörka
timmar. Hjälp oss gärna med att
serviceanmäla trasiga lampor.

