
Nyhetsbrev December 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 
Fredrik
 
Det är väl ingen som har missat att vi behöver sänka 
vår elkonsumtion denna vinter. Här tipasar vår 
marknadschef Fredrik om vad du kan göra:
 
Stäng av saker du inte använder. 
Köp förgreningsdoser med röd avstängningsknapp, 
så stänger du av allt på en gång. 

Koppla ur mobilladdaren, dator eller annan elektro-
nik när det inte används. De drar el även när det inte 
sitter något i andra änden. 
    
Byt till LED-belysning. Frosta av frysen och se till att 
dörrar till kyl och frys sluter tätt.

Fyll disk- och tvättmaskinen och kör ej halvtomma 
maskiner. Använd gärna sparprogram. 

Duscha sparsamt och tänk till på hur länge du står 
i duschen. Till en 15 minuters dusch går det åt 180 
liter varmvatten. Duschar du 5 minuter istället går 
det åt 60 liter vatten.

Tänk även på att släcka lyset när du går ut i rummet. 

Städning i 
tvättstugan
Du vet väl om att städning av din tvättstuga görs en gång 
i månaden av våra bovärdar, Edjane, Ang och Severina. 
Mellan dessa städningar har ni som hyresgäster ansvaret 
för att städa efter varje gång ni använt tvättstugan. In-
struktioner hittar ni på städutrustningstavlan. Vi informe-
rar gärna hur det går till i just er fastighet, men ta även 
gärna kontakt med era grannar och diskutera hur ni bäst 
skapar en trevlig miljö i tvättstugan.

Kära hyresgäst
Efter en varm och lång höst slog vintern till och vi fick snö 
och pulkaföre. Det är snart dags att fira jul och nyår och vi 
på Hyreshuset planerar in vad som ska hända under 2023. 
Även om det finns stora utmaningar för oss alla inför 2023 
så bör vi också påminna oss om att vi faktiskt har möjlighet 
att fira in julen med släkt och vänner på ett sätt som vi inte 
har haft möjlighet till de senaste åren. Ta vara på stunden 
och ring eller bjud in en gammal vän eller bekant som 
kanske inte har förmånen att fira med släkt och vänner. Att 
någon bryr sig och visar omtanke, gör skillnad! 

Som vi har informerat så drar hyresförhandlingarna ut på 
tiden och vi kommer inte kunna avisera någon ändring 
med januarihyran. Vi lovar att återkomma när vi har mer 
information. 

Vi har öppet som vanligt i jul och nyår, men stängt måndag 
26/12 och stängt från kl.12:00 den 5/1 och hela trettondag-
en den 6/1. Som alltid får du snabbast hjälp om du felan-
mäler via Mina sidor på vår hemsida.

Till sist vill vi passa på att önska alla våra hyregäster 
en riktigt god ju och ett gott nytt år 

/Hyreshuset


