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Snabbast hjälp vid felanmälan är alltid att gå via Mina sidor på
hyreshusetkatrineholm.se/Mina-sidor och anmäla, 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

KÄRA HYRESGÄST
Vinter har under en tid haft ett fast grepp om vårt 
avlånga land. På Hyreshuset har vi fullt upp med 
att förbereda kundundersökningen som vi går ut 
med under maj månad. Vi vill uppmana alla att 
svara så vi kan utveckla både vår service och bo-
endemiljö för er som hyresgäst. Vi är också väldigt 
stolta och glada att vi från den 1 mars öppnar D11 
Workplace en flexibel arbetsmiljö där företagare 
kan nätverka och göra affärer. Gå gärna in och 
läs mer på www.d11workspace.com

Fallolyckor är något som tyvärr är vanligare 
än man tror. Vi har därför påbörjat ett arbete 
med att synliggöra nivåskillnader och belysning i 
några utvalda mindre fastigheter. Därefter görs en 
utvärdering innan vi går vidare med fler fastighe-
ter. Har du som hyresgäst tips kring förebyggande 
åtgärder är du välkommen att höra av dig till oss. 

TIPS FRÅN MATTHIAS

Denna gång är det vår glada ekonomiassistent 
Matthias Karjalainen, som ger oss tips!

Vi har en sträng vinter och du har säkert läst om 
den ansträngda elproduktionen i Sverige. Du kan 
faktiskt göra skillnad genom att se över din elför-
brukning. Som hyresgäst kan du spara el genom 
att släcka lampor i rum där du inte vistas samt se 
över och stänga av laddare och använda timer. 

Har du kartonger som blivit över, kom ihåg att du 
ansvarar för att de kommer till närmaste återvin-
ningsstation. Tyvärr hanterar vi väldigt mycket 
kartongerna som slängs i källarna. Under förra 
året genomförde vi flera städdagar tillsammans 
med er hyresgästerna. Vi slängde skräp i contain-
rar som ställdes ut under en veckas tid. Nu plane-
rar vi gemensamma städdagar i fler områden. Vi 
återkommer och informerar när det är dags för din 
fastighet. 

Vill du 
läsa brevet 

digitalt?
Skanna QR 
koden med 
din telefon

VÄLKOMMEN ULF
Det är säkert fler av er som känner igen Ulf Fredriksson. 
Ulf är sedan årsskiftet anställd som trädgårdsmästare 
som ett led i vår strävan att erbjuda er som hyresgäst 
en ännu bättre service kring våra fina innegårdar. Det 
känns väldigt kul att Ulf har börjat hos oss och vi hälsar 
Ulf varmt välkommen.


