Informationsblad
Ett gemensamt utskick till våra hyresgäster
Brandskydd
I förra bladet skrev vi om en film från
Länsförsäkringar. Denna film är tyvärr
borttagen. Vi har uppdaterat vår
brandskyddsinformation på hemsidan
med en film från Räddningstjänsten.
Den beskriver hur man kan förbereda
sig och hur man bör agera vid en brand i
ett flerfamiljshus. Bra om alla tittar på
filmen, både vuxna och barn. Se filmen
på vår hemsida. Klicka på ”Om din
bostad”.

Hyresförhandlingar
2018
Hyresförhandling mellan
branschorganisationen
Fastighetsägarna och
Hyresgästföreningen är inte
klar för bostadshyran 2018.
Detta innebär att hyran på
de avier vi nu delar ut för
april, maj och juni är med
2017 års nivå. Retroaktiv
hyra kan komma på nästa
avisering.

Regler gällande rökning
Vi vill påminna om att röklukt inte är normalt slitage i en lägenhet.
Det är inte heller tillåtet att störa genom röklukt.
Rökning är inte tillåtet i gemensamma utrymmen, nära fasader, i
portar eller på uteplatser.

Trygghetsarbetet fortsätter
Vi fortsätter vårt förebyggande trygghetsarbete, bla har vi gått
igenom och bytt ut belsyningsarmaturer i några fastigheter. Securitas
fortsätter att rondera fastigheterna regelbundet under 2018.

Telia Öppen Fiber
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.
Tidplan: Många fastigheter är klara, samtliga fastigheter skall vara
klara våren 2018. Titta in på bredbandswebben.se, samt på vår
hemsida för mer information.

Tips
Det finns en SMS-tjänst där
du gratis kan få ett sms när
det är dags att testa din
brandvarnare.
https://aktivmotbrand.msb.se

Vi vill påminna om att det är
bra att hälsa på den du
möter. En objuden gäst gillar
inte ett HEJ
Tänk på
Det är inte tillåtet att ha
några dörrmattor eller andra
lösa föremål i trapphuset.
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