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VÅRT ANALOGA KABELTV-UTBUD BLIR DIGITALT
Under första halvåret 2020 gör
Com Hem en uppgradering
av sitt rikstäckande analoga
kabel-TV-utbud. Det innebär
att du redan nu kan göra en
kanalsökning och få alla kanaler
som ingår i ditt basutbud i
digitalt format. Från och med
månadsskiftet mars/april
kommer informationstext
att rulla i din TV-ruta som
påminner dig om att göra en
kanalsökning. Läs mer på vår
hemsida hyresbostader.se

ALLA ÄR VÄRDA EN VÄRD
SOM LYSSNAR PÅ ALLA
Många av de förbättringar
som vi har gjort på senare år
är resultatet av vad ni hyresgäster har sagt i vår kund
undersökning. Nu är det snart
dags att se vad ni tycker igen.
Den 13–14 maj kommer vi nämligen ut med en ny NKI-enkät
(Nöjd Kund Index).
HISTORIA MÖTER FRAMTID
Intill Östra Promenaden ligger
Lärkan 8, ett vackert kvarter
från sekelskiftet. Här pågår
nu en omfattande renovering.
Samtidigt som huset rustas
för att klara framtidens utmaningar får varje lägenhet också
sin egen karaktär. På så sätt
får varje hyresgäst möjlighet
att sätta en personlig prägel på
sitt hem. Inflyttningen planeras till hösten/vintern 2020.

NÄR DU VILL
NÅ OSS

Framtidens tvättmaskin
finns i Ringdansen
På Guldringen 7 finns tvättmaskinen som
inte behöver något tvättmedel. Allt som
behövs är avjoniserat, ultrarent vatten.
Det gör det möjligt att tvätta helt utan
tvättmedel och sköljmedel och ändå få
en ren och mjuk tvätt.
Tvättmaskinen har funnits i Guldringen i
drygt ett års tid.
– Vi använder oss av ett patenterat system
från Diro, där ett filter placeras mellan det in
kommande vattnet och tvättmaskinen. Genom
olika processer omvandlar det vattnet så att
det blir ultrarent, säger Johan Rundalen som
tillsammans med Viktor Forsberg är områdes
ansvarig i Ringdansen.

Jour: Vid akuta ärenden efter kontorstid ringer du
011–21 16 00 så blir du kopplad till SOS fastighetsjour.
Du kan också besöka oss på: hyresbostader.se
eller facebook.com/hyresbostader

ENERGISNÅLT OCH MILJÖANPASSAT
Tvätten blir ren redan vid låga temperaturer.
– Det räcker faktiskt med 30 grader, vilket
gör tvättmaskinen energisnål eftersom vattnet
inte behöver värmas upp. Det finns även andra
program om tvätten skulle vara extremt smut
sig, förklarar Johan.
Eftersom varken tvättmedel eller sköljmedel
behövs rinner det heller inte ut några kemika
lier i avloppet. Det gör att det här är en bra
lösning för dem som har allergier. Kläderna
luktar ingenting efter tvätten.
– Vill man ha lite doft kan man köra lavendel
i torktumlaren, tipsar Johan.

BOTORGET
Telefon: 011-21 16 00
Besök: Sankt Persgatan 78-80
E-post: kundtjanst@hyresbostader.se
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Uthyrning
i andra hand

OMRÅDESKONTORET INFORMERAR

Från den 1 oktober 2019 gäller nya
regler för uthyrning av hyresrätt i
andra hand. Dessutom för inneboende
och lägenhetsbyte. Du behöver alltid
tillstånd från oss för att få hyra ut din
hyresrätt i andra hand. Om du inte fått
tillstånd och ändå hyr ut din lägenhet
riskerar du att bli av med ditt hyres
kontrakt. På vår hemsida kan du läsa
mer om vad som gäller.

Öppettider
Måndag, tisdag 10–15
Onsdag 10–17
Torsdag, fredag 10–15
Lunchstängt alla dagar 12–13
Innan helgdag kan kontoret
ha ändrade öppettider.

Svenska Kyrkan
startar verksamhet

OMRÅDESKONTOR
RINGDANSENS CENTRUM

VILL DU HYRA
EN KVARTERSLOKAL?
På vår hemsida kan du se vilka
lokaler som finns tillgängliga
att hyra eller så kan du ringa
Botorget så hjälper vi dig.
SAIF OCH VIKTOR NYA
OMRÅDESANSVARIGA
Nu är Viktor Forsberg tillbaka
efter sin pappaledighet. Han
kommer nu att vara områdes
ansvarig tillsammans med Saif
Alhamami. Vi vill verkligen passa
på att tacka Johan Rundalen
för sina fantastiska år hos oss!

Varje onsdag mellan klockan 09.0012.00 bjuder Svenska Kyrkan in till
öppen verksamhet i sina lokaler i
Ringdansens centrum. På plats finns
en diakon som bjuder in till samtal för
dem som behöver stöd och samman
hang. Men det går självklart bra att
komma förbi för att umgås eller bara
ta en fika. Alla är välkomna!
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Ny servicetrainee
I november fick vi en ny servicetrainee – Tomislav Ristic. Han arbetar
kontinuerligt med att hålla vårt område
rent och snyggt genom att hålla koll på
skräp, papperskorgar och rabatter. Han
kommer att vara hos oss i ett års tid.
Det är vi tacksamma för! Hälsa gärna
om du ser honom i området!

Garagerenovering,
råttor och vårfest
Under våren sker garagerenovering i
Silverringen, berörda hyresgäster får
separat information. Det här är de
sista garagerenoveringarna som sker i
däckprojektet. En glädjande nyhet är
dessutom att råttorna börjar försvinna.
Vi har samarbetat med Anticimex och
fått ner antalet råttor ordentligt.
I maj bjuder vi in till festligheter och
mer information kommer.

OMRÅDESANSVARIGA
1. Viktor Forsberg
2. Saif Alhamami
BOVÄRDAR
3. Mats Stenberg
4. Roy Jejjo
5. Mark Blewitt
6. Sofia Daoud
7. Britt-Marie Hörbom
8. Enver Ceremovic

