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EN NYHET FRÅN OSS
Det du håller i din hand är ett
rykande färskt Nyhetsbrev från
Hyresbostäder! ”Härligt, men
var är tidningen Mitt Hemma?”,
kanske du tänker nu? Den
kommer från och med nu att
ersättas av dessa Nyhetsblad
med aktuell information från
just ditt område. På vår hemsida uppdaterar vi som vanligt
löpande med information.
ALLA ÄR VÄRDA EN VÄRD
SOM LYSSNAR PÅ ALLA.
Tusen tack! Vi är så glada
för att så många svarade på
den NKI-undersökning (nöjd
kund-index) som vi delade ut
i våras. Nu har vi läst igenom
alla svar och kommer inom
kort att skicka ut en åtgärdsplan för just ditt område. Du
är en viktig del i att vi på
Hyresbostäder kan utvecklas
– tillsammans skapar vi staden
vi längtar hem till.

Nya lägenheter
byggs i Skärblacka
Nu har arbetet inletts med att planera för
nya, moderna, attraktiva och prisvärda
lägenheter vid Folkets Husvägen. Totalt
planeras för 30-35 nya tvåor och treor
med antingen balkong eller uteplats och
förhoppningsvis står tvåplanshusen klara
under 2021.
Skärblacka är attraktivt! Det vet ni säkert
sedan tidigare men det bevisas även av vår
marknadsundersökning vi utförde 2017. Syftet
med den var att se över bo- och flyttplaner i
tätorterna utanför Norrköping och det visade
sig att Skärblacka är en attraktiv plats där fler
moderna lägenheter efterfrågas. Så nu sätter vi
spaden i marken för just moderna lägenheter
vid Folkets Husvägen.
– Vi bygger på en plats där det tidigare
funnits hus. De revs i början av 2000-talet
för att de helt enkelt var för gamla. Därför

NÄR DU VILL
NÅ OSS

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

vet vi att området är utmärkt för nya bostäder.
Platsen ligger dessutom nära Idrottsparken,
säger områdesansvarig Lars Axelsson.
PLANERAD BYGGSTART I HÖST
Tanken är tvåvåningshus med en mix av tvåor
och treor med antingen balkong eller uteplats.
Målsättningen är att erbjuda en lägre hyresnivå
även om det är nya lägenheter som byggs.
– Vi hoppas på att byggstarten sker nu under
hösten. Eventuell inflyttning skulle i så fall vara
möjlig i början av 2021, säger Lars Axelsson
och avslutar:
– Våra hyresgäster trivs verkligen i Skärblacka och därför blir det extra roligt att
välkomna fler hyresgäster hit framöver.
Anmäl gärna ditt intresse! Du hittar mer
information under fliken ”Nyproduktion”
på vår hemsida.

BOTORGET
Telefon: 011-21 16 00
Besök: Sankt Persgatan 78-80
E-post: kundtjanst@hyresbostader.se
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OMRÅDESKONTORET INFORMERAR

Nya tvättstugor

OMRÅDESKONTOR
Wilhelm Wibergs gata 170
Öppet: Vardagar 8.00–9.00

Under hösten får Stations- och
Sågvägen totalt fyra nya tvättstugor.
Tvättstugorna har fått nya taggsystem,
målats fint och har fått nya, självdoserande tvättmaskiner. Det här är ett led
i Hyresbostäders stora satsning på fler
tvättstugor i beståndet. Vi hoppas att
ni är nöjda med resultatet!

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.

Unga bygger för unga
I januari 2019 slogs det första hammarslaget i projektet Unga bygger för
unga där ett åttiotal elever i årskurs
två på Bråvallagymnasiets bygglinje
bygger lägenheter – öronmärkta för
ungdomar mellan 18 och 24 år. Snart
står fem ytsmarta lägenheter om ett
eller två rum och kök klara för inflyttning på Ljuragatan 85. Alla ska kunna
hitta ett hem att trivas i.

Värmande råd
Det finns mycket du som bor i en
lägenhet kan göra för att hålla värmen
när vinterkylan kryper på. Se över
tätningslister runt fönster/dörrar, de
hindrar värmen från att slinka ut!
Dra för persienner och gardiner på
natten för att hålla kylan ute och
undvik att placera stora möbler
framför elementen.

Lars Axelsson
Områdesansvarig

Mattias Blomgren
Bovärd

