
Nyhetsbrev Oktober 2022

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 
Roble
 
I detta nyhetsbrev får vi tips av vår 
glade fastighetsskötare Roble

Först vill jag påminna om att alltid göra felanmälan 
genom Mina sidor på hemsidan. Då kan vi som 
fastighetsskötare planera och hjälpa er på bästa sätt. 
Jag får också frågor om byte av lägenhet. Precis som 
när man söker lägenhet första gången går man in 
och uppdaterar sina uppgifter på hemsidan under 
Mina sidor. Då kan mina kollegor på uthyrning skicka 
erbjudanden utifrån vad man söker.     

Bra att tänka på inför höst och vinter: Undvik att 
möblera framför elementen så att värmen kan 
cirkulera fritt i lägenheten. Kom ihåg att kolla din 
brandvarnare. Ibland kan de behöva bytas batterier. 
Om du är äldre eller har funktionshinder, hör av dig 
till oss så hjälper vi dig med att kontrollera brandvar-
naren. 

Till sist vill jag bara tipsa om att det nu finns 
lediga parkeringsplatser att hyra inför vintersäsongen. 
Sök din parkeringsplats via Mina sidor eller 
info@hyreshusetkatrineholm.se.

Energispartips
Eftersom vinter kommer att bli utmanande med höga 
energipriser och eventuell kapacitetsbrist i elnäten så vill 
vi påminna om att vi alla kan vara med och bidra till sänkt 
elkonsumtion genom att minska på vattenförbrukning, 
byta till LED lampor och endast använda belysning i de 
rum man vistas i. Tänk också på att öppna ventiler samt 
ställa in termostaten för en bra luftmiljö. Fler bra tips på 
direkta åtgärder för en bättre boendemiljö finns under 
Boskolan på vår hemsida 
www.hyreshusetkatrineholm.se/boskolan 
Där hittar du filmer som kort beskriver vad 
du kan göra för att avverka eller förhindra 
fel som kan uppstå i lägenheten. 

T R A P P H U S VÄ R D A R
Vi har till vår glädje fått in några hyresgäster som anmält 
intresse för att starta upp med trapphusvärdar på Norr i 
Katrineholm, men vi vill gärna att fler anmäler sig.  Är du 
intresserad av att hjälpa till och vara våra ögon på plats, så 
hör av dig genom email på info@hyreshusetkatrineholm.se 
Vi kommer att ordna en uppstartsträff inom kort.

Kära hyresgäst
Sensommaren går mot sitt slut och vi ser fram emot hös-
ten. Här på Hyreshuset pågår arbetet med uppföljning från 
vår kundundersökning och planering inför nästa år. Vi som 
alla andra påverkas av det som händer både i Sverige och 
vår omvärld och vi jobbar ständigt för att se till att vi kan 
erbjuda både ett tryggt och attraktivt boende.  I skrivande 
stund har också hyresförhandlingen inletts mellan fastig-
hetsägarna och hyresgästföreningen. Information om detta 
kommer att sättas upp i respektive trapphus.


