Datum: 2016-12-13

AKTUELL INFORMATION FRÅN HYRESVÄRDEN
Ärade hyresgäster!

Nu kan vi snart lägga ytterligare ett år till handlingarna. 2017 närmar sig med stormsteg!
Efter avslutad förhandling med hyresgästföreningen kommer hyran att höjas med 0,5 % från
1/1. Denna hyra gäller till den 31/12 2017.
Med några undantag så går handeln i affärslokalerna inte bra. Det är i sig inte unikt för små
städer som Oskarshamn, även en del större städer har problem i centrumkärnan. Därför måste
vi ALLA hjälpas åt att handla det som finns på hemmaplan OM vi vill att det skall finnas ett
bra utbud i den egna staden!!! Det är ju många saker som sker i staden varje år, men för att få
det ännu bättre har vi tillsammans bestämt oss för att certifiera staden i något som heter
Purple Flag. Purple Flag handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara
dagtid utan även efter klockan 17, oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller bara en
skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Kvällsekonomin förenar dagen
med kvällen och skapar synergieffekter mellan de olika intressenterna i staden. Det gagnar
alla och stärker både stadens varumärke och den totala ekonomin.
Vår ambition och målsättning är att alltid jobba hårt för att ni skall ha en trygg och bra tillvaro
i och kring våra fastigheter. Vi har dygnet runt jour för saker som inte kan vänta till nästa
vardag, vid behov finns även störningsjour.
Var försiktiga med levande ljus, se över era brandvarnare, om ni inte har någon så kan ni få en
av oss, kontakta er bovärd. Passa på att njuta av Jul och Nyårshelgen men glöm inte att visa
hänsyn till era grannar.
4:e advent (18/12 ) är Bolunden Julkalender-luckvärdar. Vi finns i Gallerian och bjuder på
lussebulle och kaffe samt julbildvisning av ”Gamla Oskarshamn”. Tomten finns också på
plats och barnen kan lämna in sina önskelistor.
Även detta år har vi valt att sätta in en slant till Barncancerfonden som vi alla skall känna oss
delaktiga i.
God Jul och Gott Nytt År
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