
 
 

                                                                                                 
 VÄND  

 

Tack för ett bra samarbete under 2019… 

Vi på AB SvalövsBostäder ser fram emot 2020 med stor förväntan då vi 

har en hel del spännande projekt på gång under året. 

* 

Det nya året startar vi på bästa sätt genom att få lämna över nycklarna 

till våra nya hyresgäster på Ryttaregatan 3 i Svalöv. Vår nybyggnation 

kommer då stå klar och vi har en inflyttning i mitten av januari. 

Vi kommer utöka matavfallshanteringen med fler område/orter under 

året - detta gör vi efter ett mycket lyckat uppstartsprojekt i Teckomatorp. 

Ett gemensamt steg i rätt riktning mot en bättre miljö… 

Arbetet på Södervångsområdet i Svalöv fortsätter enligt satt tidsplan. 

Nya tak, fönster och entrépartier har nu kommit på plats på hälften av 

husen och efter årsskiftet fortsätter vi arbetet med resterande hus. I 

början av våren har vi byggstart på den efterlängtade multiarenan vilket 

vi tror kommer bli ett härligt tillskott till områdets alla barn/ungdomar.  

Framåt våren kommer upphandlingen gällande fönster- och dörrbyte 

samt byte och målning av plank på Kvarnliden i Billeberga vara klar. Vår 

förhoppning är att vi ska ha en start på projektet innan sommaren. 

* 

Vi vill påminna er om att vi på AB SvalövsBostäder alltid meddelar våra 

hyresgäster innan vi eller någon entreprenör kommer på besök. Detta 

gör vi antingen via ett brev, avisering i trapphuset eller ett telefonsamtal. 

Vår personal har alltid sin id-bricka med sig, be dem gärna visa denna. 

 

Stort tack för att ni tar er tid att svara på vår 

kundundersökning som skickas ut löpande under 

året. Det betyder mycket för oss att få era åsikter 

och tankar om vårt dagliga arbete. Era svar kan 

vara avgörande för vår planering av nya projekt… 



    

 

Traditionsenligt reducerar vi januarihyran för er som har bott i samma 

lägenhet i tre år (per den 1:e december 2019), som har betalt hyran på 

förfallodagen och som i övrigt har vårdat era relationer med oss och era 

kringboende. Hyresreduktionen på 700 kronor är redan avdragen på 

avin för januari månad. 

Precis som för många andra bostadsbolag i landet är hyresförhandlingen 

inför 2020 ännu inte klar. 

 

Vi önskar er alla en riktigt  

God Jul och ett Gott Nytt År 
 

 

 

Följ oss gärna på vår hemsida www.svalovsbostader.se 

Där lägger vi ut information om aktuella händelser, kommande projekt  

och eventuella driftstörningar. 

(Glöm inte att testa era brandvarnare inför julen....) 

 

http://www.svalovsbostader.se/

