
På gång i Torpa  
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! 

Tisdag den 11 december är du som är hyresgäst 

hos oss hjärtligt välkomna till vår 

Boservice på Långedsgatan 4. 

Vi bjuder traditionsenligt på 

glögg och pepparkakor. 

 

Så ta med grannen och 

familjen och kom ner till oss 

för lite härlig julstämning 

mellan klockan 15:00-18:00. 

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. 

Håll trapphusen fria 

Under höst- och vintersäsongen blir det lätt 

smutsigt i trapphusen. Vi ber dig därför att hålla 

trapphusen fria från lösa föremål så som 

dörrmattor, skor, barnvagnar med mera. Detta 

så att vi ska kunna komma åt och städa överallt 

så trapphusen blir fina.  

Har du frågor är du 

välkommen att kontakta 

din lokalvårdare. 

Numret hittar du i 

trapphusen.  

 

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.  
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