
Nyhetsbrev September 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 
Anton
 
I detta nyhetsbrev får vi tips av Anton som 
är en av våra fantastiska fastighetsskötare

Nu när hösten kryper sig på och det blir lite svalare 
är det bra att se över att ventilerna är öppna, 
termostaten och brandvarnare fungerar och att 
enbart använda belysning i de rum man vistas i. 
Andra bra tips är att använda LED lampor, minska 
vattenförbrukning och se över sitt elavtal. Sen är 
ju förstås gröna påsen toppen både för miljön och 
ekonomin.   

Jag som fastighetsskötare är ofta ut hos er i lägen-
heterna och jag tycker att det fungerar bra med 
att hålla rent från barnvagnar och rullatorer m.m. i 
trapphus och källare. Tänk på att trapphuset är 
räddningstjänstens väg in och ut om branden skulle 
vara framme. Är du osäker på vad som gäller? Kon-
takta oss så berättar vi mer.

Under sommaren har vi haft klotter på några fastig-
heter. Så fort ni ser klotter får ni gärna anmäla det så 
att vi kan ta bort det så fort som möjligt. 
Tillsammans skapar vi en bra boendemiljö.

A N VÄ N D  D I N  R Ö S T R ÄT T
Ingen har väl undgått att det snart är val i Sverige och vi 
vill verkligen uppmana alla att rösta. Om du inte är hem-
ma så kan du förtidsrösta. Gå in på Katrineholms kommun 
och valsidorna för mer information.  

T R A P P H U S VÄ R D A R
Trygghetsfrågor är något som vi på Hyreshuset tycker är 
viktigt och vi kommer under hösten att starta upp med 
trapphusvärdar på Norr i Katrineholm. Är du intresserad av 
att hjälpa till och vara våra ögon på plats, hör av dig genom 
email på info@hyreshusetkatrineholm.se

T R YG G H E T S VA N D R I N G
Vi vill slå ett slag för Trygghetsvandringen där du som pri-
vatperson eller företag kan trygghetsvandra och bidra till 
ett varmare Katrineholm, samtidigt som du stödjer valfri 
förening. Anmäl dig enklast genom att klicka på knappen 
här nedanför eller skicka email till tjej@jourmiranda.se

Kära hyresgäst
Efter en varm och skön sommar ser vi fram emot en 
intensiv höst. Stort tack till alla er som kom på vårt 
50-årsjubileum den 25 augusti. Det blev en fantastiskt fin 
kväll med en i dubbel bemärkelse, varm inramning med 
fint väder, härlig musik, trolleri, mat och dryck. Kanske du 
eller dina barn fick kontakt med någon förening för ett 
aktiv fritid? 

R E N O V E R I N G S TA K T
Händelserna i vår omvärld med ökad inflation och osäkerhet 
kring leveranser och material påverkar även vår renoverings-
takt. Vi kommer under hösten att informera mer hur det kan 
påverka renoveringen direkt till berörda hyresgäster. 


