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Nyhetsbrev
Ett gemensamt utskick till våra hyresgäster

      
    
       
               Sommartips
    Göteborg bjuder på mycket att göra    
           på Göteborgs stads officiella besöksguide.

           https://www.goteborg.com/se-och-gora/

Laddplatser för el-bil?
Har du en el- eller hybridbil eller funderar du på 
att köpa en? 

Inom kort kommer vi på Bror Johansson & Co 
skicka ut en enkätundersökning via mail för att 
se hur intresset för laddplatser för el- och hybrid-
bilar ser ut. 

Tänk på att aldrig rasta din hund på gården. Lär 
din valp tidigt så att den blir ”rumsren” även på 
gården. Rabatter är också trädgårdsmästare 
Henrik & Cos arbetsplats. Hundar skall vara 
kopplade på gården.

Husdjur

Man får aldrig röka så att det stör någon annan, 
detta gäller sedan tidigare i bostadshus. Rökning 
är inte tillåten på gemensamma ytor som t.ex. 
sittplatser och lekplatser. Rökning är inte tillåten 
intill fasader och entréer. Rökning är inte tillåtet 
i gemensamma utrymmen som tvättstugor och 
trapphus. 

Vi har innergårdar som är helt rökfria sedan en 
tid och vi arbetar för att detta skall komma att 
gälla samtliga gårdar.

Från 1 juli 2019 har det, enligt ny lag, blivit för-
bjudet att röka på lekplatser och vid entréer till 
lokaler dit allmänheten har tillträde. Det innebär 
att man kan bli polisanmäld om man röker på en 
plats där det enligt den nya lagen inte är tillåtet.

Rökförbud i våra fastigheter?

Välj e-falktura för miljön
Majoriteten av er har redan e-faktura. Bra. 
Tacksam om ni som har möjlighet att använda 
e-faktura gör det, så sparar vi tillsammans på 
papper, och miljön. Från och med 2021 kommer 
vi ta ut en avgift för pappersfaktura.
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Coronaviruset Covid-19
Tillsammans arbetar vi för att minska risken för 
smittspridning av Covid-19. 

Vi på kontoret: Vi är på plats, men med ändrade 
rutiner. Just nu har vi t.ex. inga fasta öppettider 
vilket innebär att du behöver förboka besök om 
du vill träffa oss.

Boservice: Vi beslutar från fall till fall om vi vän-
tar med icke akuta ärenden för att minska smitt-
spridning.

Som hyresgäst: Har du inbokat besök i din lägen-
het med oss. Meddela oss omgående ifall du är 
sjuk, då planerar vi tillsammans en ny tid.

Bror Johansson & Co bevakar utvecklingen. Vi 
har informerat personal & samarbetspartners 
vikten av att följa Folkhälsomyndighetens riktlin-
jer. Vi ber även dig som hyresgäst att följa dessa. 

Trygghetsarbete
I vårt trygghetsarbete är det viktigt att du känner 
igen oss. Släpp inte in något oannonserat besök 
som du inte känner igen. Vi från kontoret har 
alltid ett profilband runt halsen och i bandet 
hänger vårt idkort. Boservice har profilerade 
kläder och idkort i synlig ficka. Det samma gäller 
W&C städservice. 

Ibland kan vi missa detta men då går din 
trygghet före, be oss komma åter om du inte 
känner igen oss. Detsamma gäller våra 
entreprenörer. ID-bricka är obligatioriskt.

Ledordet: HEJ. Hälsa på den du möter, en 
objuden gäst gillar inte ett HEJ

Kontaktuppgifter
När var senaste gången du uppdaterade dina 
kontaktuppgifter till oss? Vi ber dig som har änd-
rade kontaktuppgifter maila din uppdatering till 
kontoret@brorjohansson.se.

Boservice har öppet som vanligt, du når dem via 
www.brorjohansson.se

26 juni – 10 augusti har kontoret inga fasta tele-
fontider. På grund av Covid-19 har kontoret tills-
vidare inga fasta besökstider.

Om du inte når oss när du ringer, kontakta oss 
via www.brorjohansson.se så söker vi dig.

Våra sommartider

Vi önskar er en trevlig sommar!


