
 

 

 

       

Hyreshöjning 
Hyresförhandlingarna för 2017 är nu avslutade. En överenskommelse har träffats med 
Hyresgästföreningen om en hyresförändring på 0,6 procent från 2017-01-01 för samtliga 
bostäder.  
Bilplatserna har oförändrad hyra och för de som har el på hyresavin kommer inte heller denna 
att förändras. Första hyresavin som påverkas är den för april månad där förändringen för januari, 
februari och mars tas ut retroaktivt. 
 
Tydligare regler i tvättstuga 
Många hyresgäster hör av sej med klagomål på och frågor om våra tvättstugor. Det handlar om 
allt från grannar som inte städar efter sig till oklarheter vad gäller tiderna. Efter en inventering 
insåg vi att det saknas tvättstugeregler på många håll och att de som fanns skiljde sig mycket åt. 
Vi vill att det ska vara tydligt för våra hyresgäster vad som gäller. Vi har därför valt att samma 
regler ska gälla i samtliga tvättstugor så att vi kan svara på de frågor som kommer upp från våra 
hyresgäster. Reglerna kommer sättas upp i alla tvättstugor samt finnas tillgängliga på vår 
hemsida www.brogården.com. I samband med detta kommer bokningstavlor tömmas på 
bokningscylindrar och placeras på parkering (utförs 30–31/3). Detta för att få bort inaktuella 
cylindrar som blockerar vissa tider. De nya reglerna börjar gälla från och med 2017-04-01. 
 
        /Fastighetsägaren 
 
 

 

 

Rent increase 
Rent negotiations for 2017 are now completed. An agreement has been reached with the 
Tenants' Association for a rent change of 0.6 percent from 2017-01-01 for all homes. 
Parking space limits have remained unchanged for rent and for those who have electricity in 
their rent will not change this. The first rent invoice that is affected is the month of April where 
the change for January, February and March levied retroactively. 
 
Clearer rules in the laundry room 
Many tenants have complaints and questions about our laundries. This ranges from neighbors 
who do not clean up after themselves to uncertainties concerning the booking times. After an 
inventory, we realized that there is no laundry room rules in many areas and that those who had 
differed greatly. We want it to be clear to our tenants what is what. We have therefore decided 
that the same rules should apply in all laundries so that we can answer the questions that come 
up from our tenants. The rules will be set up in all laundries and made available on our website 
www.brogården.com. In connection with this the booking boards will be cleared from booking 
cylinders, and they will be placed on the parking, performed 30-31 / 3. To remove outdated 
cylinders that blocks certain times. The new rules will take effect as of 2017-04-01. 
 
        /Property owner 
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