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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.  Telefonöp-
pettider 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 
din telefon

Tips från 
Elin H
 
I detta nyhetsbrev får vi tips av Elin som är 
projektledare och hållbarhetschef.  

Just nu har vi påbörjat en större renovering av 
Fredsgatan 52-54. Vi har skickat ut information och 
tidsplan till berörda hyresgäster där vi berättar mer 
om åtgärder som görs för en bättre boendemiljö. Har 
du frågor eller fundering, tveka inte att höra av dig 
till min kollega Gustav som håller i projektet.

Vi är glada att våra ambulerande containrar för 
återvinning är så populära. Det har medför att vi 
har mindre oreda både i trapphus, källare och vind. 
Ambitionen är att alla fastigheter får en återvin-
ningscontainer minst en gång per år. Det är bra för 
trivseln, miljön och det minskar brandrisken.

Den 21 september kommer Hyreshuset tillsammans 
med ett antal större fastighetsägare i Katrineholm 
genomföra en skräpplockardag mellan kl.13-16.00. 
Alla är varmt välkomna att delta. Mer information 
kommer efter sommaren.

D E N  2 5  AU G U S T I  S M Ä L L E R  D E T !
Då bjuder vi in alla hyresgäster till vårt 50-års jubileum i 
kvarteret Viljan, Oddergatan 36 i Katrineholm. Mellan 
kl 16.30-19.00 bjuds vi på musikunderhållning, intervjuer 
från scenen, prova på aktiviteter samt mat och dryck.  
Ta med familj och vänner och fira tillsammans med oss! 
Vi erbjuder gratis buss från Tingshusgatan 6 med avgång 
kl.16.00. Separat inbjudan kommer inom kort. 

T R YG G H E T S VA N D R I N G
Vill du trygghetsvandra och skapa trygghet för alla i Katrine-
holm. Genom initiativet ”Tillsammans Katrineholm – Trygg-
hetsvadning” kan du trygghetsvandra och samtidigt ge ett 
stöd till föreningslivet på 200kr per vandring. Anmäl dig på 
enklast genom att skicka email till tjej@jourmiranda.se

VÄ L KO M M E N  A N T O N
Vi hälsar Anton Javelius varmt välkom-
men till oss på Hyreshuset. Anton är 
fastighetsskötare och kommer senast 
från Victoriahem. Vi är väldigt glada att 
Anton har valt att börja jobb hos oss 
och vi önskar honom varmt lycka till. 

Kära hyresgäst
Sommar, sol och förhoppningsvis tid för återhämtning 
under långa sköna sommardagar. Kanske får du äntligen 
träffa släkt och vänner eller så planerar du utflykter i och 
om kring vår hembygd. Vi vill tipsa om www.visitkatrine-
holm.se där du hittar hundratals utflyktsmål, aktiviteter 
och måltidsupplevelser i vår hembygd.


