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Vinter blir till vår!
Solen börjar glimta fram för att ge vitaminer, ljus
och värme till både kropp och själ. Vilket är
behövligt när vi nu lägger den mörka årstiden
bakom oss.

Ny lokalhyresgäst
NG Clinic Skönhet är en ny lokalhyresgäst som
vi välkomnar till Skolallén 15 B. De utför
diverse skönhetsbehandlingar.

Snart stundas påskfirande och allt vad det innebär…

Boendeportal för webbavisering och
felanmälan

Vi har åter öppet på kontoret på vardagar
kl. 08.00-12.00. Hjärtligt välkomna!

Fr.o.m. nu finns Era hyresavier enbart digitalt.
För att kunna se dem via Boendeportalen
behöver vi ha korrekt e-postadress till Er.
Kontrollera därför om Ni har fått en inbjudan
(kontrollera även skräppostfilter mm) och om Ni
inte fått något meddelande ber vi Er snarast
meddela oss vilken e-postadress Ni vill använda.

Ny personal
Vi hälsar Max Kristoffersson
välkommen till oss som ny
områdesansvarig.
Max har tidigare arbetat på
Green Landscaping med
grönyteskötsel.
Vi hälsar även Greger Jeppsson
välkommen till oss som ny
områdesansvarig.
Greger kommer från att ha
arbetat som fastighetsskötare
på Bjuvsbostäder.
Hyresgästundersökning
Vi vill tacka alla Er som redan har hjälpt oss att
svara på hyresgästenkäten och vill be Er som
ännu inte har svarat att göra det.
På detta sätt har vi möjlighet att få återkoppling
på vårt arbete och se var vi kan göra förändringar
för att bli en ännu bättre hyresvärd för Er.

Avslutade arbeten
Fastigheten med adressen Tranegatan 1 har fått
ett digitaliserat passage- och
tvättbokningssystem.
Laddningsstolpar till elbilar är nu installerade på
Sturegatan 1.

Pågående arbeten
Innan sommaren planerar vi att samtliga
lägenheter på Vasagatan 23, Trängatan 41, 43
och Carl XI:s väg 34 skall vara fiberanslutna.
Mer information kommer att ges ut till berörda
hyresgäster.

Kommande arbeten
Under våren kommer det att monteras nya
entrédörrar (även butiksentréer) till fastigheten
med adresserna Eriksgatan 93 och 95.
Vi önskar alla hyresgäster
En riktigt Glad påsk!

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

