Decemberbrev 2021
Ett gemensamt utskick till våra hyresgäster

Covid-19
Tack för ett fint samarbete under pandemin som
tyvärr fortfarande pågår. Dialog är viktigt och att vi
arbetar tillsammans för en trivsam och trygg
boendemiljö är något vi prioriterar. Vi ser också
flera fina hyresgästinitiativ för att öka gemenskap
och minska ensamhet i vår vardag. Vårt mål är att
inte ”ställa in” utan ”ställa om” för att fortsatt ha en
trivsam boendemiljö. All personal är vaccinerad och
vi utför tester enligt folkhälsomyndighetens
riktlinjer. Vi har i år arbetat extra med utemiljön och
har till exempel skapat fler sittplatser för att lättare
kunna ses.
”Vårt kontor har inte några fasta
besökstider utan har ”ställt om” till endast bokade
besök för att minska trängseln. Vi har haft och har
väldigt många trevliga digitala hyresgästmöten,
både i grupp och enskilt. Ett nytt och faktiskt roligt
sätt att möta våra kunder på. Vi vill att ni som
hyresgäster skall veta att vi på Bror Johansson & Co
inte bara finns här för att ni hyr en bostad eller en
lokal av oss utan också för att tillsammans skapar
trivsel och trygghet i områden där vi finns”
säger Kristina Björling, Vd.
Som hyresgäst:
• Har du inbokat besök i din lägenhet, meddela oss
omgående ifall du är sjuk, då bokar vi
tillsammans en ny tid.
Bror Johansson & Co:
• Vi bevakar fortsatt utvecklingen. Vi har informerat
personal & samarbetspartners vikten av att följa
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi ber även dig
som hyresgäst att följa dessa.

Öppettider över jul och
nyårsdagarna
Boservice har öppet som vanligt, du når dem
via www.brorjohansson.se alternativt genom att
ringa Boservice på 031-707 77 68.
Mellan 20/12 - 6/1 har kontoret inga fasta
telefontider.
Kontakta oss via vår hemsida eller på
kontoret@brorjohansson.se så söker vi dig.

Om du fryser tillsammans för klimatet
Om du upplever att det är kallt i din bostad
rekomenderar vi att du läser vårt dokument
”om du fryser” under fliken ”om din bostad”
på vår hemsida. Det är viktigt att känna till att vi
aldrig stänger av värmen i en fastighet manuellt.
Värmen styrs av utetemperaturen hela
året runt.
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Fint till våren - lökväxter
Nu i höst har vi planterat 1500 stycken
blomsterlökar. Har du någon önskan om var vi skall
sätta ner lökar välkomnar vi adress och en bild på
ditt önskemål till kontoret@brorjohansson.se.

Gemensam gård med
grannfastighetsägare
Innergården på kvarteret Skälet i Lunden
(St Paulig 15, Svensksundsg 1 & 3, Karlag 14-16)
är en stor gemensamhetsanläggning. För oss, Er
och andra boende på kvarteret Skälet innebär
det att hela kvarterets markytor är
gemensamma. Boende på hela gården får vistas
på hela gården, undantag är förskolans ytor på
de tider förskolan är öppen. Vi känner att
Lunden är trivsamt och attraktivt just för att
många innergårdar är välkomnande.

Övre Olskroksgatan

Fler nya lägenheter

Ett stort tack till alla som hjälpt till med renovering
och förtätningsarbetet på Övre Olskroksgatan 7,9
& 11, inte minst till våra hyresgäster.

På Vävskedsgatan och St Pauligatan 21 fick vi
flera lokaler uppsagda under året. Dessa lokaler
har nu byggts om till 5 stycken lägenheter.
Samtliga lägenheter har mycket god
tillgänglighet. Ett bra tillskott till vårt område
där fastigheterna ofta saknar hiss. Lägenheterna
hyrdes ut via HomeQ.se.
Vi tackar entreprenörerna Attacus Bygg Väst AB
& våra hyresgäster.

Nu har fastigheterna fantastiskt fina lägenheter,
tvättstuga, nya fönster, härligt ljusa trapphus, fler
lägenheter och ett mer klimatsmart energisystem
(värme, vatten & el). Vi hoppas att våra
hyresgäster uppskattar nya cykelhus och
välkomnande belysning. Bilder från projektet finns
på vår hemsida. Stort tack även till
Fiskebäcksbyggnads AB, Akuro projektledning och
vår egen personal.

Stöld av el - brandrisk
Tyvärr har även vi drabbats av stöld av el. All
stöld av el polisanmälas. Det är förbjudet att
ladda fordon eller annat utan tillstånd på
fastighetens el. Detta gäller även i enskilda
garage. Att ladda utan tillstånd innebär inte bara
stöld av el utan även att fastigheten utsätts för
brandrisk. Detta gäller bil, mc, elsparkcykel,
kyl/frys m.m i förråd. Kontakta oss om du har
behov av laddplats.

Kom ihåg - brandskydd
Nu i juletider när fler levande ljus tänds är det
extra viktigt att testa din barndvarnare. Vi vill
tipsa om en SMS-tjänst, Aktiv mot brand där du
får ett sms när det är dags att testa din
brandvarnare.
Läs mer på www.aktivmotbrand.msb.se
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Projekt - Vävstolsgatan
och Schéelegatan
På Vävstolsgatan 1 och Schéelegatan 16 är ett
nytt renovering- och förtätningsprojekt i gång.
Ställning med väderskydd är uppe.
Fiskebäcksbyggnads AB hänger med från Övre
Olskroksgatan till Lunden då vi har hittat ett gott
samarbete.
Det är viktigt för oss att ni som
hyresgäster känner att vi gör fint för er och att ni
får information kontinuerligt. ”Vi vet att det är
en jobbig period för våra kunder, därför var det
extra viktigt att ha med alla i dialog från start”
-säger Cornelia Qvist som är kund- och
uthyrningsansvarig. Lägenheter och
gemensamma utrymmen renoveras och det
skapas 10 nya vindslägenheter och ett mer
klimatsmart energisystem. Huset kommer att få
en mycket bättre ”mössa”, bra med isolering och
dessutom finns plats att inreda fler
bostäder. Mer om projektet finns på vår
hemsida. Uthyrning sker via www.homeq.se.
Tänk på att det är viktigt att klicka i att du är vår
kund för att vi skall se att du söker.

Ny frisör nära ICA Överåsvallen
Vi välkomnar vår nya lokalhyresgäst
Hamed till St. Pauligatan 43.
Hamed har tidigare arbetat i Mölndal men har
nu valt att öppna eget, Salong Albatross.
Vi önskar honom stort lycka till!

Obligatorisk
ventilationskontroll (OVK)
I flera fastigheter har vi utfört obligatorisk
ventilationskontroll (OVK). En
myndighetskontroll som utförs regelbundet.
Många hyresgäster har rengjort sina
frånluftsdon och friskluftsventiler innan
kontrollen, tack för det! För att få bra ventilation
är det viktigt att man som hyresgäst ser till att
donen är rena. Tack även för att vi tillsammans
kommit in i alla lägenheter på ett bra sätt.

Välj e-faktura
Vi är tacksam om ni som har möjlighet att
använda e-faktura gör det, så sparar vi
tillsammans på miljön. Under 2022 kommer vi
ta ut en avgift för pappersfaktura. Mer info om
e-faktura hittar du på www.brorjohansson.se.

Vi önskar er en god jul
& gott nytt år!
Kristina, Oscar, Nils, Cornelia, Elvira & Karin
Från höger:
Nils Nitenius, Redovisningsekonom
Cornelia Qvist, Kund & Uthyrningsansvarig
Kristina Björling, VD

Lars, Jonathan & Roberth
Wicki, Pernilla, Jessica, Natalie & Victoria
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