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Personal
Vad händer i Göteborg i sommar?

Telia analog-TV och fiber
Vårt avtal med Telia angående
analog-TV(tre hål i väggen) och
fribernätverk gäller till 2018. Bror
Johansson & Co kommer i god tid
före 2018 att informera om det
blir någon ändring.
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.
Ny växel:
Vi har från och med 15 maj en ny
telefonväxel. Samma
telefonnummer.
Det har varit lite
”barnsjukdomar" och vi ber om
ursäkt för det, säger Kristina
Björling.

Hur når du oss i sommar?
2 juli- 18 augusti har kontoret
inga fasta telefon- eller
besökstider.

Vad händer i Göteborg i
sommar?
Du har nära till Delsjöbadet!
Mitt i det vidsträckta naturområdet
Delsjöområdet finns vid Stora
Delsjön en gräsbacke med
badstrand och möjlighet till bad
från klippor och bryggor. Kafé och
kiosk finns i närheten.
Närmaste hållplats: Töpelsgatan,
eller Kallebäck . Närmaste
flexlinjemötesplats: 685
Delsjöbadet (Flexlinjen Örgryte och
Flexlinjen Härlanda)

Når du oss inte när du ringer så
lämna ett meddelande via:
www.brorjohansson.se
eller via:
Boservice: 707 77 68 så söker vi
dig.

Personal
Vi välkomnar Simon i sommar
som arbetar tillsammans med
Lars, Patrik och Adam på
Boservice.

Delsjöbadet
Titta in på www.goteborg.com,
för att få inspiration om vad vår
härliga stad har att erbjuda.
www.innerstadengbg.se för att se
vad som händer i Innerstaden.
www.goteborgslokaler.se/sv/olskro
ken för att se vad som händer i vår
närhet.

Trevlig sommar!
Önskar
Kristina, Johanna, Inger & Erik,
Lars, Patrik, Adam & Simon
Wicki, Jessica & Jill

Vi vill gärna veta om det inte
fungerar eller om ni inte når oss
när vi har våra telefontider.
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www.direktpress.se/goteborg/Oster
För att läsa någon av våra lokala
tidningar.
Ny lokalhyresgäst
Vi välkomnar sömmerskan Barbara
som ny lokalhyresgäst på St
Pauligatan 15. Hon fixar allt från
byxkortning till nysömnad.

