
Nyhetsbrev sommar -2021

Cyklar 
Nu när sommaren är här är det många som tar 
fram cykeln igen. 

Vi påminner om att bara parkera din cykel 
på anvisad plats. Tänk även på att ställa din cykel 
på ett bra sätt så att dina grannar lätt kan ta in 
och ut sin cykel. Läs mer under branskydd på s. 2 

Under våren har rensning av cykelförråden 
genomförts. Om du har missat detta och saknar 
din cykel kan du göra en serviceanmälan 
på www.brorjohansson.se

Boservice har öppet som vanligt och du når dem 
via www.brorjohansson.se alt. 031-707 77 68

2 juli  – 16 augusti har kontoret inga fasta 
telefontider. 

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

På grund av Covid-19 har kontoret tillsvidare inga 
fasta besökstider.

Våra sommartider

Under våren har vi inventerat och kompleterat 
med utemöbler. Flera gårdar har fått fler 
sittgrupper så att vi har lättare att träffas ute.

Alla utemöbler får användas av alla. Detta gäller 
även om någon hyresgäst ställt ut möbler själv. 
Gårdarna är gemensamma.

Vi har fått frågan om man får lov  att boka 
utemöblerna till exempelvis ett kalas. Detta är 
inte tillåtet utan sittplatserna skall användas 
spontant så att alla känner sig välkomna. 

Utemiljö

Göteborgs Stad i sommar
Göteborg bjuder på mycket att göra i sommar. 
Många av evenemangen är gratis. 

För mer information, gå in på 
www.goteborg.com/evenemang 

Juni 2021
sida 1/3

- Ett gemensamt utskick till våra hyresgäster 

Nu när sommaren är runt hörnet vill vi önska er en riktigt härlig 
sommar. Nedan kommer infomation som kan vara bra att
veta inför semestern. 
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I ett flerbostadshus är det inte tillåtet att röka så 
att det stör någon annan. Rökning är aldrig 
tillåten på gemensamma ytor som  t.ex. 
sittplatser, lekplatser, vid entrér och intill fasader. 

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 
förbjudet 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 ger ökad trivsel

Brandskydd & 
tillgänglighet

Brandskyddsarbetet är mycket viktigt. 
Det får aldrig ställas något i gemensamma 
utrymmen (t.ex. dörrmattor, barnvagnar cyklar, 
leksaker, pinnar, skor mm). 

I år har vi påmint flera hyresgäster om att inte 
ställa saker i trapphus, förrådsgångar, entrér och 
portaler. Detta är inte tillåtet. 

Skäl till brandskyddskydsregler: 

•  Utrymningsskäl samt tillgänglighet för   
ambulanstransport/personal. 

•  Brännbart material är en brandrisk. 

• Synskadade skall kunna bo fastigheten eller 
komma på besök. 

• Respekt för städpersonalens arbetsmiljö och 
grannar. 

Husdjur får vara på gården om de är kopplade, 
lugna och inte utför sina behov. Det räcker alltså 
inte att du/ni plockar upp efter husdjuret. 

Lär din valp tidigt så att den blir ”rumsren” även 
på gården. 

Rabatter är också trädgårdsmästares
arbetsplats. Tänk på allas trevnad, tack för att vi 
hjälps åt.  

Husdjur

Allmänna trivselregler:

Trygghet, HEJ, Trivsel och 
Tillsammans är våra ledord! 



Vi önskar er en trevlig sommar!

Barbro, Cornelia, Elvira, Karin, Kristina, Nils & Oscar  

Jonathan, Lars & Roberth

Jessica, Natalie, Pernilla & Wicki
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Lediga förråd och garage
Vi får med jämna mellanrum lediga förråd och 
garageplatser för bil och MC. Meddela kontoret 
om du önskar stå i kö för förråd, garage eller 
MC.  Detta gör du på www.brorjohansson.se

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 
väntar med icke akuta ärenden för att minska 
smittspridning.

Som hyresgäst: Har du inbokat besök i din 
lägenhet 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 
riktlinjer. Vi ber även dig som hyresgäst att följa 
dessa. 

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

Kontaktuppgifter

Välj e-faktura 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. Under 2021 kommer vi börja ta 
ut en avgift för pappersfaktura. 


