
På gång i Kortedala  
November - December 2018 

 

Lämna din mailadress till 
oss! 

Vi vill påminna om att du enkelt kan lämna din 

mailadress till oss på Mina Sidor inne på vår 

hemsida www.bostadsbolaget.se. 

 

När vi har din mailadress kan vi 

enkelt nå ut med information och 

erbjudanden till dig digitalt.  

Kvartersvärdarna blir 
fastighetsvärdar 

Våra kvartersvärdar har gått och bytt namn och 

heter numera fastighetsvärdar. Detta för att 

anpassa oss till fastighetsbranschens 

övergripande namn på yrkesgruppen. 

 

För dig som hyresgäst 

blir det ingen skillnad, 

du ringer fortfarande 

samma nummer och 

pratar med samma 

personer.  

Välkomna på julöppet! 

Lördag den 1 december är ni hyresgäster 

hjärtligt välkomna till vår 

Boservice på Tusenårsgatan 

3. Vi bjuder traditionsenligt på 

glögg och pepparkakor samt 

en julblomma. 

 

Så ta med grannen och 

familjen och kom ner till oss 

för lite härlig julstämning 

mellan klockan 11:00-14:00. 

Glöm inte släcka ljusen 

Vi vill som vanligt denna årstid påminna om att 

se till att alla levande ljus är släkta när du lämnar 

rummet de står i. Passa 

även på att testa din 

brandvarnare med dess 

testknapp. Fungerar den 

inte trots batteribyte är du 

välkommen ner till 

Boservice för att få en ny. 

Ge plats för snöskottning 

Nu när vintern kommer förbereder vi oss för 

säsongens snöskottning. Vi ber dig att hjälpa 

oss genom att se till att inga cyklar, pulkor, 

mopeder eller liknande står i 

vägen utanför entréerna. 

Ställ in dina saker i 

cykelrummen eller i din 

lägenhet. Då kommer vi 

åt att skotta överallt om 

snön skulle falla.  

Äldredagen 2018 

Den 6 november på Forum mitt på Kortedala 

torg är det dags för årets Äldredag! Utställare 

och föreläsare kommer denna dag att fokusera 

på årets tema: hälsa. 

 

Bostadsbolaget kommer att finnas på plats och 

prata om bland annat våra trygghetsboenden 

och vår nybyggnation. Varmt välkomna mellan 

klockan 11:00-15:00! 

 


