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Öppna ögon och ett Hej!
På sommaren ökar antalet
stölder i Göteborg. Tillsammans
behöver vi hjälpas åt att stänga
entredörrar, portar mm. Se till
att dörr/port stängs då du
passerar.
Hälsa gärna på den du möter. En
objuden gäst gillar inte ett hej,
alla andra blir glada:)

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.

Hyresförhandling 2014:
Hyresförhandling mellan
Fastighetsägarna och
Hyresgästföreningen är klar. På
hyresavin ser du din nya hyra.
Mer information på
www.brorjohansson.se.
Viktigt!
Retroaktiv hyra för januari,
februari och mars fördelas på
april-, maj- och juniavin.
Hyresförändring parkering,
garage, enskilda garage och
MC-plats:
Tidigare meddelad förändring är
+2,5% från 1 april 2014.

Ni tänker på miljön - Nytt i
återvinningsrummen
Som vi skrivit tidigare så märks
det att Ni tänker på miljön då
vikten i återvinningskärlen kraftigt
ökat. Vi är glada för att Ni är bra
på att sortera! Vi har nu
tillsammans med leverantörer
utfört ändringar av kärlstorlek
eller hämtningsfrekvens i
återvinningsrum. I några fall har
det uppstått problem då vår
leverantör IL inte har hämtat på
den frekvens som är beställd.
Tack till Er som serviceanmält
snabbt så vi kunnat åtgärda och
rätta till problemen. Vi hoppas nu
att nya rutiner skall fungera
framöver.
Ny lokalhyresgäst
Vi välkomnar sömmerskan
Barbara som ny lokalhyresgäst på
St Pauligatan 15. Hon fixar allt
från byxkortning till nysömnad.

Närhet till centrum/natur
Tillsammans med andra
fastighetsägare öster om E6:an,
vår branschorganisation och
Göteborgs stad arbetar vi med
frågan om hur vi kan få
tryggare/trevligare och säkrare
cykel och promenadvägar till
bl.a. centrum. Broarna över
E:6an är inte alltid så
gästvänliga. Frågeställningar
som ”Hur kan vi få en ännu
bättre närkontakt till centrum
eller naturen via cykel och till
fots” är aktuella. Ett exempel är
trappan på Södra Gubberogatan
vid Ullevimotet, ingen vacker
eller trygg plats. Kom gärna med
konkreta synpunkter om hur du
vill få bättre kommunikation via
cykel eller promenad. Maila till
kontoret@brorjohansson.se.

Vad händer i Göteborg i
sommar?
Titta in på www.goteborg.com
för att få inspiration om vad vår
härliga stad har att erbjuda.
www.goteborgslokaler.se/sv/olskr
oken för att se vad som händer i
vår närhet. Eller läs helt enkelt
någon av våra lokala tidningar.
www.direktpress.se/goteborg/Ost
er

Personal
Vi välkomnar Adam Södeberg
som arbetar tillsammans med
Lars och Patrik på Boservice.
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