Junibrev - Ett gemensamt utskick till våra hyresgäster
---------------------------------------------------------------------------------Vi välkomnar Anna
Du kanske redan träffat Anna? Vi är glada att Anna Flygare blev vår nya
kollega i vintras. Anna har lång erfarenhet från hotellbranschen. Senast
kommer Anna från Comfort hotel Göteborg vid Stenpiren där hon i
receptionen dagligen jobbat med service och kundkontakt. Hos oss
möter du Anna när du ringer och vid in eller avflyttning. Anna, varmt
välkommen till oss!

Öppettider i sommar
Serviceanmäl via www.brorjohansson.se, öppet som vanligt.
4 juli - 22 augusti har kontoret inga fasta telefontider. Svarar vi inte när
du ringer, kontakta oss via kontoret@brorjohansson.se, så söker vi dig.

Energi, förtätning och renoveringsprojekt
Ett stort tack till alla som hjälper till med energi-, renovering- och
förtätningsarbetet på Vävstolsgatan 1 och Scheelegatan 16, inte minst till
våra hyresgäster. Det är viktigt för oss att ni som hyresgäster känner att vi
gör fint för Er och att ni känner er välinformerade.
”Vi vet att det är en jobbig period för våra kunder, därför är det extra
viktigt att ha med alla i dialog från start” -säger Cornelia Qvist som är
kund och uthyrningsansvarig.
Projektet finns att följa med text och bild på vår hemsida. Stort tack även
till Fiskebäcksbyggnads AB, Akuro projektledning och vår egen personal.

Olovlig uthyrning och folkbokföring
Vi arbetar tillsammans med polisen, branschkollegor och Göteborgs stad för en trygg boendemiljö. Vi
påminner om att det är ett allvarligt kontraktsbrott att hyra ut lägenheten utan tillstånd från
hyresvärden. Sker uthyrning utan vårt tillstånd säger vi upp hyreskontraktet.
Folkbokföringslagen är ganska ny. Har du någon boende hos dig som inte är folkbokförd på din
lägenhet begår den personen ett lagbrott. Självklart gäller detta inte en vän som är på besök några
nätter.

Friskluftsventiler
Nu är det hög tid att öppna dina friskluftsventiler om du stängt någon av dem i vinter. De skall alltid
vara öppna, men vet att det är lätt att någon blir stängd. Öppna för frisk luft!
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Ledig parkering, garage, förråd eller lokaler
Just nu har vi kö på parkering. Om du vet du att har behov av parkering, garage eller laddplats inom
något år så är det viktigt att du ställer dig i vår interna kö. Maila intresseanmälan till
kontoret@brorjohansson.se.

Ditt matavfall gör biogas och växtnäring! - Ett exempel hur vi kan hjälpa till.
Det som blir över när man lagar och äter mat är utmärkt att göra
biogas av. Den bruna papperspåsen som finns i alla våra hus att
hämta används för att samla matavfallet i. Särskilda sopbilar hämtar
de bruna påsar som lagts i matavfallskärlet och kör dem till en
rötningsanläggning. Biogasen bildas när matresterna får ligga i en
syrefri behållare. Det som blir över efter att gasen är utvunnen är
utmärkt växtnäring. Överskottet ger extra växtkraft till ny mat.
En brun påse med matrester räcker för att driva en bil 2,5 kilometer.
•
•
•
•

Bror Johansson & Co och Göteborgs stad skall bli bättre på att skapa
bra förutsättningarna att sortera ut matavfall.
I höst kommer vi att se över och informera om hur vi tillsammans
kan sortera ut matavfall ännu bättre.
Börja redan nu att sortera ut matavfall om du inte redan är ingång,
lätt som en plätt!
Serviceanmäl om du tycker att matavfallskärlet i ÅV-rummet ofta är
fullt eller om du saknar matavfallspåsar.

- Tillsammans gör vi det bästa av matavfallet, närproducerad Biogas och växtnäring
hälsar Kristina Björling, vd på Bror Johansson & Co

Har du sett alla lila bollar?
Har du sett alla lila bollar? I höstas planterade vi 1500 lökar. I höst
vill vi sätta fler. Tipsa oss om bra platser. Maila en bild och adress
om ditt önskemål till kontoret@brorjohansson.se.

Vi önskar dig en trevlig sommar!
Anna, Cornelia, Nils, Karin & Kristina
Roberth, Jonathan & Lars
Jessica, Pernilla, Nathalie, Victoria & Wicki
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