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Vi byter entreprenör i våra återvinningsrum
Den 10 oktober byter vi från Stena Recycling till Veolia. Veolia tömmer
återvinningskärlen. Veolia kör sedan tidigare för andra fastighetsägare i
närområdet vilket gör att trafiken inte ökar. Veolia ansvarar för skyltning
och vi ber Er sortera på bästa sätt för ett bra klimat.
I återvinningsrummen finns information om var du kan lämna saker för
återbruk. Ett bra sätt att spara på vår miljö. Tips på organisationer att
lämna in dina kläder och möbler på:
www.myrorna.se, 020-140 00 44
www.stadsmissionen.org, 031-755 36 00
www.raddningsmissionen.se, 031-712 12 00
Nytt journummer! (Securitas nr upphör)
Vi har skrivit jouravtal med APS drift och underhåll. Nytt journummer finns
anslaget i trapphus och på hemsida. Journumret gäller ärenden som är
mycket akuta utanför kontorstid. APS är sedan tidigare leverantör till oss,
bland annat gällande energioptimering och ventilationsentreprenader.
De kan våra hus. Vi hoppas på ett långsiktigt samarbete.

Ny parkeringsövervakning (Securitas avtal upphör)
Vi har tecknat avtal med CPG Bevakning. De kontrollerar att vi och
våra hyresgäster har parkeringstillståndet väl synligt i bilrutan. Fordon utan tillstånd kommer att bötfällas. Det gamla Securitas tillstånden gäller perioden ut.
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Systematiskt brandskyddsarbete/rondering (Securitas avtal upphör)
Vi har tecknat avtal med CPG Bevakning. Rondering av våra fastigheter sker med jämna mellanrum och vid olika tillfällen på dygnet, alltid
när det är mörkt. När det kommer en väktare till fastigheten är det
oftast en rondering och inte någon utryckning. Vi har få utryckningar
per år. Vi ronderar våra fastigheter både för det förebyggande brandskyddsarbete samt för våra hyresgästers trivsel. Väktare kontrollerar
bland annat belysning i gemensamma utrymmen och i utemiljön, att
dörrar är låsta, att inget ställs framför nödutgångar och att inga lösa
föremål står i till exempel trapphus.

”Tillsammans med hyresgäster, Boservice, CPG bevakning och oss
på kontoret skapar vi en trivsam trygg miljö”

Hälsa gärna på den du möter, en objuden gäst gillar inte ett HEJ
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