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FRÅN HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING MED INFORMATION OM DITT BOENDE & DINA KVARTER

TILLSAMMANS!
Den här våren har corona
viruset förändrat vardagen
och livet för många av oss.
Vi på Hyresbostäder har
fått ändra vårt sätt att jobba
– för att våra hyresgästers och
medarbetares trygghet alltid
är vår största prioritet. Vi har
mött mycket oro, frågor och
frustration. Men också väldigt
mycket förståelse, omtanke
och värme. Det är vi väldigt
tacksamma för. I denna
speciella tid har vi sett många
fina initiativ; grannar som
hjälper varandra och trots
det sociala avstånd vi måste
hålla ändå kommit varandra
närmare. Det känns verkligen
fint i hjärtat.
SVERIGES ALLMÄNNYTTAS
KLIMATINITIATIV
Tillsammans med 175 andra
allmännyttiga bostadsbolag
har Hyresbostäder antagit
målet att vara fossilfria
senast år 2030. Dessutom
ska vi minska energianvänd
ningen med 30%. Vi vill också
hitta och använda lösningar
som kan minska våra hyres
gästers klimatpåverkan.
Exempel kan vara cykelpool,
prylbytardagar och liknande.
Du kan läsa mer om initiativet
på sverigesallmannytta.se
under Allmännyttans Klimat
initiativ.

NÄR DU VILL
NÅ OSS

Ulrica Boström hjälper
grannar i coronatider
När coronakrisen slog till med tydliga direktiv
om att riskgrupper bör stanna hemma erbjöd
Ulrica sig att hjälpa till hyresgästerna som
tillhör riskgrupperna i samma hus.
– Jag ser det som en självklarhet att
kunna hjälpa till att handla eller göra lättare
ärenden, säger hon.

gärna hjälper sina grannar. Hon ser både
parken och Hemköp en bit bort.
– När jag suttit och jobbat hemma har jag
sett att många smyger sig ut och handlar.
Eftersom jag inte får gå till jobbet och jobbar
hemifrån varje dag såg jag det som en självklar
uppgift att hjälpa dem som behöver med att
handla.

Ulrica Boström bor högst upp i ett av de tre
höghusen på Sandbergsgatan på Såpkullen
med utsikt över Vrinneviskogen åt ena hållet
och Bråviken och Åbyskogarna åt det andra.
– Utsikten är fantastisk och det jag föll för.
Stämningen i huset är också bra. Det är som
en liten by fast på höjden, skrattar hon.
Det var också tack vare utsikten hon kom
på tanken att sätta upp en lapp om att hon

VILL HJÄLPA GRANNARNA
Än så länge har ingen bett om hjälp men hon
hoppas att man ska känna att man inte ska
tveka att höra av sig om man behöver hjälp.
– Jag tror det är många som inte vill vara
till besvär. Mina föräldrar är över 70 år och de
har inte bett om hjälp men när jag ringer och
frågar brukar de behöva hjälp. Men jag hjälper
verkligen gärna till!

Jour: Vid akuta ärenden efter kontorstid ringer du
011–21 16 00 så blir du kopplad till SOS fastighetsjour.

BOTORGET

Du kan också besöka oss på: hyresbostader.se
eller facebook.com/hyresbostader

Telefon: 011-21 16 00
Besök: Sankt Persgatan 78-80
E-post: kundtjanst@hyresbostader.se
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Alla är värda en värd
som lyssnar på alla
Nyligen har nästan hälften av våra
hyresgäster fått en NKI-undersökning
(Nöjd kund-index) i sin brevlåda. Om
du är en av dem som fått undersökningen hoppas vi att du vill svara. Det
är superviktigt, för den handlar om hur
du trivs hos oss. Vi lovar att vi kommer
lyssna. Och förändra det vi kan. Svara
senast den 12/8 så har du chans att
påverka.

OMRÅDESKONTORET INFORMERAR
Kontakta Botorget för öppettiderna för just ditt områdes
kontor.
RENOVERINGAR I OMRÅDET
Vi arbetar kontinuerligt med
att hålla vårt område tryggt
och snyggt. I vår fortsätter
vi med arbetet med att byta
entréportarna i Såpkullen.
Både Sandbergsgatan och
Klingsbergsgatan får nya portar
under våren. Dessutom håller
vi på med plåtjobb på samma
adresser där vi byter ut de plåt
delar som blivit dåliga på taken.

Fokus på
yttre miljön
Under våren lägger vi extra fokus på
vår fina utemiljö. Vi beskär buskar,
planterar i rabatterna och putsar upp
utemöblerna. Kom ihåg att hålla er på
lagom avstånd från varandra när ni
njuter av solen! Dessutom vill vi påminna om att testa vår fina boulebana.
Där finns dessutom en bänk att vila
benen på eller för att beskåda pågående
matcher på lagom avstånd.

Daniel Eriksson
Områdesansvarig

Renoverat garage
på Klingsbergsgatan
Garaget på Klingsbergsgatan 57-61 har
sedan länge haft en vattenskada och
det var läge att åtgärda. Nu har allt
tätats och renoverats upp så att garaget
är fint och redo att användas igen.
Portarna byts under försommaren.
Vi hoppas att ni som är berörda är
nöjda med resultatet!

Grilla gärna, men
tänk på det här
Du får gärna använda kolgrill och gasolgrill på din uteplats. På balkongen gäller
elgrill. Men kom ihåg att dina grannar
kan störas av röken. Dra ut därför ut
grillen så långt från huset som möjligt,
även med tanke på brandrisk. Se till
att kolen är släckt innan du kastar den
– och grilla med försiktighet.

Ulf Eriksson
Bovärd

Jesper Wallentin
Bovärd

