
 

Informationsblad 
Ett gemensamt utskick till våra hyresgäster  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalnytt 

För att hinna med nya projekt 
som vi står inför och samtidigt 
fortsätta att vara en långsiktig 
hyresvärd med mycket god 
servicekvalitet har vi nu blivit 
fler kollegor. Vi är fler både på 
Boservice och på kontoret. För 
oss är ni som bor i våra 
fastigheter allra viktigast. Att ni 
känner att ni lätt når oss och 
får återkoppling är både viktigt 
och roligt i vårt arbete.  

Vi välkomnar Lena Carlsson 
och Franco Perona. Franco 
och Lena kommer Ni möta när 
ni ringer eller kommer på 
besök. Lena kommer Ni att ha 
kontakt med när det gäller t.ex. 
ekonomi och uthyrning. Franco 
kommer att jobba med vårt 
digitala utvecklingsarbete. 

Det är roligt att informera om 
att Kajsa Gomez, vår 
fastighets-      förvaltare, nu 
helt kan fokusera på 
fastighetsförvaltning, trivsel 
och uthyrning. Kajsa i nära 
samarbete med Boservice. 
 
På Boservice har Lars Lundin 
utökat och anställt Roberth 
Olausson. Robert är rutinerad 
och har snabbt kommit in som 
en i gänget.  
 
Vi ser fram emot 2018. Ett 
roligt år med ett gott ”team” 
som har ett stort engagemang! 
hälsar: 
Kristina Björling, vd. 
 
 

 
 

Boservice har flyttat ihop- 

runt hörnet 
Lars och teamet på Boservice 
och W & C städservice har 
flyttat ihop i en lokal på 
Svensksunds-gatan, precis runt 
hörnet från kontoret. Riktigt 
roligt att de får en modern 
arbetsplats med bra 
arbetsmiljö. Närheten till  oss 
och till Er som bor i City, 
Lunden och Olskroken är viktig.  
 

                    
    

Hur når du oss under jul och 
nyår? 
20 december - 8 januari har 
kontoret inga fasta telefon eller 
besökstider. Om du inte når oss 
när du söker oss, lämna ett 
meddelande via vår hemsida, 
så söker vi dig 
                                                                 

Tack, 
Vi vill tacka Er för gott 
samarbete 2017. Vi uppskattar 
att ni är så behjälpliga när det 
gäller att svara oss så att vi kan 
fixa det vi måste och önskar för 
bra kvalité och boendemiljö! 

 

TACK & GOD JUL 
OCH 

GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR 

 
Kajsa, Lena, Franco 

 & Kristina  
Roberth, Rasmus, Jonathan  

& Lars  
Jessica, Pernilla  

& Wicki 
 

 
     
            
 

Hyresförhandling 2018: 
Hyresförhandling mellan 
branschorganisationen 
Fastighetsägarna och 
Hyresgästföreningen är 
påbörjad för bostadshyran 
2018. Detta innebär att hyran 
på de avier vi nu delar ut är 
med 2017 års nivå. Retroaktiv 
hyra kan komma på nästa 
avisering.  
 
Hyresförändring lokal, bil & 
MC: 
Se hyresavi för januari 2018 
 

Vi välkomnar öppen fiber till 
våra fastigheter, våren 2018 

Bror Johansson & Co har 
tecknat ett nytt 5 årigt avtal 
"Öppen fiber" med Telia. Vi har 
under en tid fört dialog med 
flera leverantörer och valt 
Telia. 

Vi kommer att via Telia 
fortsätta leverera analog TV 
som tidigare via "tre hål i 
väggen" uttaget till Er som har 
detta idag. 

På vår hemsida kommer vi att 
uppdatera med mer 
information närmare 
övergången till Öppen fiber. 
Tidplan: Våren 2018. 

Ny film om brandskydd 
Länsförsäkringar har tagit fram 
en film som beskriver hur man 
kan förbereda sig och hur man 
bör agera vid en brand i ett 
flerfamiljshus. Bra om vi alla 
tittar på filmen, både vuxna 
och barn. Se filmen på vår 
hemsida. 
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