Hyreshusets Nyhetsbrev November 2021
Kära hyresgäst!

Ett långsiktigt projekt som vi har på Hyreshuset är att
öka tryggheten för er boende. Därför är det viktigt att
ni fortsätter att rapportera skadegörelse, nedskräpning
eller när det är ”spring” i trapphusen. Det är viktigt för
allas boendetrygghet. Ni kan också läsa mer om våra
trygghetsåtgärder på
www.hyreshusetkatrineholm.se/Trygghetsåtgärder.

Vi hoppas du har haft en riktigt lång och skön sommar nu när hösten står för dörren. Här på Hyreshuset är det full fart med små och stora projekt. Vi
har börjat återgå till lite mer normal verksamhet i
takt med att smittspridningen i samhället har sjunkit
och restriktionerna avskaffats. Vi försöker dock
fortsatt vara försiktiga och fortsätter med att erbjuda bokade besök på kontoret mellan kl.9-15.00.
Snabbast service får ni alltid genom att kontakt oss
och göra felanmälan via mina sidor förstås.

Om du gillar Hyreshuset får du gärna gå in på Google
och ge oss ett betyg. Sök Hyreshuset Katrineholm på
Google.se och gör din rating. Vi tar till oss alla synpunkter för en bättre boendeupplevelse.

Tips från Thomas
I detta nyhetsbrev får vi tips av Thomas,
en av våra härliga fastighetsskötare.

Vägglöss? Vad är det? Jo, små insekter som
suger blod på människor och kommer in i hemmet från resor i utlandet. Tänk på att inte förvara
resväskor på golvet när du reser och kontrollera att
det inte finns små svarta vägglöss i dina väskor när
du kommer hem. Misstänker du att du har vägglöss, så gör en felanmälan direkt. Ju tidigare vi kan
bekämpa vägglössen desto färre problem blir det.
Tänk på att stänga fönstren nu när det börjar bli
kyligare ut. Det gäller även fönster i trapphus, som
ofta står öppna. Stängda fönster ger bättre värme
och ekonomi för oss alla.
...Tills sist vill jag ge ett tips till dig som pendlar eller
har behov av kontorsplats. Du vet väl om att vårt
systerföretag D11 Workspace på Drottninggatan
11 erbjuder fina och flexibla kontorsmöjligheter för
dig som söker en plats att arbete på eller behöver
ett eget rum. Dessutom har du möjlighet att träffa
andra företagare och vidga ditt affärsnätverk.
Gå in på www.D11workspace.com
för mer information.
Snabbast hjälp vid felanmälan är alltid att gå via Mina sidor på www.
hyreshusetkatrineholm.se/Mina-sidor, då går det direkt till rätt person
och du får snabbast hjälp. Du kan också skicka mejl till info@hyreshusetkatrineholm.se eller ringa 0150-780 25. Kom ihåg att gå in på Facebook
och Instagram och följ oss där. Där lägger vi alltid upp nyheter eller viktig information. Telefonöppettider är som vanligt vardagar kl.9-15:00.
Vi tar emot förbokade besök mellan kl.9-15.00. Varmt välkommen!

Vill du
läsa brevet
digitalt?
Skanna QR
koden med
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