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Äntligen sommar… 

 

Nu är sommaren äntligen här och vi ser fram emot lite lediga dagar med sol och värme. Med 

värmen kommer längtan efter grillning, bad och utomhusaktiviteter igen, vilket är härligt. Vi 

vill skicka en liten påminnelse till er om att ta hänsyn till era grannar när ni grillar och att ni 

sätter grillen minst tre meter från husväggen. Endast pool och studsmatta av mindre modell 

får sättas upp på vår mark, de ska enkelt kunna tas bort och får inte orsaka några skador. 

Den 17 juni kommer vi att göra ett skifte av vårt fastighetssystem gällande uthyrning av 

lägenheter och ”mina sidor”, nyheter här är t.ex. inloggning via bank-id och e-signering för 

att nämna några. En utförlig förklaring hur ni kommer igång med er ansökan kommer 

förmedlas till samtliga boende/sökande både via brev och via vår hemsida inom kort. Fram 

till den 17 juni loggar ni in som vanligt på ”mina sidor” med era nuvarande inloggnings-

uppgifter. 

Hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen är nu klar och det är beslutat om en höjning 

på 1,95 % för samtliga boende från den 1:e mars. Den retroaktiva höjningen kommer att 

fördelas över de fyra kommande månaderna med start i juli, d.v.s. ni kommer få en rad som 

heter ”retroaktiv bostadshyra” på varje avi fram till oktober månad. 

Från den 1 juni har vi en ny tillförordnad VD på plats hos oss. Vi hälsar Per-Olof Järvegren 

varmt välkommen till vårt gäng. Han kommer senast från en tjänst som VD på 

Simrishamnsbostäder. 

 

Vi vill passa på att skicka ett stort tack till er alla för ert tålamod och er förståelse i dessa 

tider. Det är en annorlunda vardag för oss alla och vi har med anledning av pandemin fått 

justera vårt arbetssätt lite. Detta innebär bland annat att våra husvärdar inte kan besöka er 

vid ”icke-akuta” ärende och att vårt kontor är fortsatt stängt för obokade besök.  

 

Under sommarens semestermånader har vi en något reducerad personalstyrka men vi är 

som vanligt tillgängliga för er hyresgäster via mail eller telefon under ordinarie telefontider.  

 

 

Vi önskar er alla en fantastisk sommar, 

 tillsammans får vi göra det bästa av situationen! 

Var rädda om er och varandra! 


