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INFORMATION FÖR HYRESGÄSTER
HYRA
På förekommen anledning vill vi uppmana er att kontrollera att rätt bankgironummer används vid betalning av
hyran. Hyran skall betalas med rätt OCR-nummer och i förskott. Bankgironummer och förfallodatum framgår på
avin. Mer info finns på hemsidan www.brogården.com
Vill ni ha era avier som PDF? Maila ekonomi@brogarden.com så hjälper vi er.
Andrahandsuthyrning är inte tillåtet utan ett skriftligt medgivande från hyresvärden.

ORDNING
Parkering får endast ske på den plats/de platser ni hyr. Vänligen se till att ni parkerar enligt anvisning
och så att din parkeringsgranne kommer in på sin parkering.
Det råder ett generellt förbud mot rökning i lokalen, i förråd & andra allmänna utrymmen.

LARM
Hejaren 6 (f.d. Solectronhuset):
Huset är av larmat vardagar mellan 05.00 – 22.00 samt helger mellan 07.00-20.00 all övrig tid är husen
larmade. DETTA BETYDER ATT DÅ FÅR INGA FÖNSTER ÖPPNAS ELLER FASADDÖRRARNA HÅLLAS
ÖPPNA LÄNGRE ÄN 30 sekunder för då utlöses larmen med väktarutryckning som följd. Orsakar man en
utryckning genom ovarsamhet enligt ovanstående får man själv bekosta väktarutryckningen.
Hejaren 7 (gula huset):
Huset är av larmat vardagar mellan 06.00 – 23.00 samt helger mellan 07.00-23.00 all övrig tid är husen
larmade. DETTA BETYDER ATT DÅ FÅR INGA FÖNSTER ÖPPNAS ELLER FASADDÖRRARNA HÅLLAS
ÖPPNA LÄNGRE ÄN 30 sekunder för då utlöses larmen med väktarutryckning som följd. Orsakar man en
utryckning genom ovarsamhet enligt ovanstående får man själv bekosta väktarutryckningen.

ÖVRIGT
Vår hemsida är nu uppdaterad med mycket nyttig information så gå gärna in där och titta.
Under tiden 22/12–6/1 har vi begränsad bemanning på kontoret och Journummer utanför kontorstid
finner ni på hemsidan under fliken kontakt.
Observera att det endast ska vara verkligt akuta händelser. Eventuella onödiga utryckningar kan komma att faktureras
hyresgäst i efterhand.
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