Datum: 2018-06-13

AKTUELL INFORMATION FRÅN HYRESVÄRDEN
Semester
Sommaren kom tidigt i år. Vi vill informera er om att vi har begränsad bemanning under
perioden v26-33. Det finns alltid ordinarie personal i tjänst men servicegraden kan vara något
begränsad vilket vi hoppas ni har överseende med.
Individuell mätning av el
I Avesta inför vi individuell mätning av el fr o m augusti. Detta innebär att du kan påverka
dina kostnader och samtidigt bidra till en bättre miljö. Både du som hyresgäst och miljön blir
vinnare. Berörda har fått separat information kring detta.
Nya rutiner när man söker lägenhet
Vi har beslutat oss för att slopa det kösystem vi har då man önskar hyra lägenhet av oss.
Anledningen är att det skapar mycket administrativt jobb för oss. Från och med augusti
kommer vi annonsera lediga lägenheter på vår hemsida och är man intresserad så anmäler
man sitt intresse på just den lägenheten.
Att tänka på
Nu är det en tid i vårt vackra Sverige då det sker många olika utomhusaktiviteter. Vi skall på
ett trivsamt sätt umgås men tänk på att alltid visa hänsyn till era grannar och övrig omgivning.
Tänk på att ni även är ansvariga för de som besöker er.
Observera att grillning på balkonger endast är tillåtet om man använder elgrill. Tänk även på
brandrisken vid grillning.
Vi har som tidigare informerats om haft många vattenskador. Det är viktigt att ni så fort som
möjligt anmäler till oss om ni upptäcker att det läcker någonstans.
För allas trivsel ber vi er också att slänga sopor på avsedd plats.
Vi uppmanar er att vara noga med att använda rätt avi vid betalning till oss. Ska man t ex
betala juli så tar man avin för juli och inte augusti eller september.

Vi önskar er en fortsatt riktigt skön sommar!
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