Informationsbrev från Din Hyresvärd
Nr 3 2021
Det lider mot höst...
Dagarna blir kortare, löven skiftar färg och vi är
tillbaka i vardagen igen. Med oss i minnet har vi
förhoppningsvis ljusa och trevliga sommar och
semesterminnen!

Ny personal
Vi hälsar Hans Lundgren
välkommen till oss som ny
teknisk förvaltare.
Hans har tidigare arbetat
som teknisk förvaltare på
Bjuvsbostäder och
Crendo Fastighetsförvaltning.
Vi hälsar även Therése Schultz
välkommen till oss som ny
ekonomiansvarig.
Therése kommer från att ha
arbetat som redovisningsekonom
på Bredablick
Fastighetsförvaltning.
Även Erik Juhlin hälsar
vi välkommen som ny kollega.
Han arbetar som
fastighetsskötare på företaget.
Veronica Palliax är nu tillbaka
till tjänsten som kundansvarig
efter att ha varit föräldraledig.

Nya lokalhyresgäster
Citadell Center AB är en ny lokalhyresgäst som vi
välkomnar till Eriksgatan 93. De kommer att
öppna upp en butik för försäljning av outlet kläder
inom kort.

Höjning av hyran på garage och
p-platser
Hyrorna på samtliga garageplatser, garage samt
p-platser kommer att höjas med 50 kr vid
kommande årsskifte.

Källsortering
Tänk på att släta ut och vika ihop
pappersförpackningar så vi slipper överfulla
sopkärl. Privatpersoner slänger kartonger och
andra grovsopor gratis på LSR:s
återvinningscentral på Stuverigatan 25 i
Landskrona.
Matavfallet skall slängas i speciella
papperspåsar (biopåsar) som finns att tillgå på
fastigheten. Använd ej plastpåsar!

Avslutade arbeten
Solcellsanläggningen på Tranegatan 1 är nu i
drift och levererar ny miljövänlig el.

Pågående arbeten
Vi har nyligen påbörjat arbetet med att bygga
om taket på Engelbrekthusets lågdel (Säbygatan
17). Arbetet beräknas fortgå under ca 8 veckor.
På Palander 9 (Regeringsgatan 71) pågår
stambyte och renovering av duschrum till fyra
lägenheter samt även av kök i två av dessa.

Kommande arbeten
Under hösten kommer beskäring av träd och
plantering av buskar att ske på fastigheten
Berzelius 14 (Vasagatan 23).
Beskäring av träd kommer även
att ske på Sten Sture 9 ”Torgpalatset”.

Har Du frågor om detta informationsbrev eller någon av de
frågor det behandlar? Kom in till oss på Lindström Fastigheters
kontor på Skolallén 15B eller ring oss på 0418-448399.
Vi kan även nås på e-post info@lindstromfastigheter.se.
Du finner mer information på vår hemsida www.lindstromfastigheter.se
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