181126

INFORMATION FÖR HYRESGÄSTER
NYTT FÖR ER SOM HYRESGÄSTER
Vi försöker ständigt förbättra boendesituationen för er som hyresgäster och därför kan vi nu fr o m 181201
erbjuda nyckelupplåsning. Upplåsning utförs av PD Bevakning AB som ni kontaktar på 070-323 85 85.
•
•

Ni måste kunna legitimera er samt påvisa att ni bor i lägenheten.
Betalning görs till PD-bevakning på plats.

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

ORDNING
•
•
•
•

Entrédörren skall hållas stängd och låst på kvällar och nätter
Bilkörning inne på gården är INTE tillåten.
För allas trevnad ber vi er att städa tvättstugan efter er!
Ställ in cyklar, grillar och övrig sommarutrustning i förrådet.

SOPSORTERING
Hushållssopor skall läggas i för ändamålet avsett kärl.
Övriga sopor så som möbler, porslin, miljöfarligt avfall m.m. skall transporteras till kommunens
återvinningscentral. Se mer info på vår hemsida.

ÖVRIGT
Vår hemsida är nu uppdaterad med mycket nyttig information, bla kontaktuppgifter så gå gärna in där och titta.
Hyresförhandlingar pågår och höjningen som gäller from 2019-01-01 kommer att tas ut retroaktivt på hyresavin
för april.
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.

God Jul & Gott Nytt År
Önskar
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INFORMATION FOR RENTAL GUESTS
NEWS FOR YOU AS RENTAL GUESTS
We are constantly trying to improve the housing situation for you as tenant and therefore, now we can offer
unlocking from 181201. Unlocking is performed by PD Bevakning AB, which you contact at 070-323 85 85.
•
•

You must be able to legitimize yourself and prove that you live in the apartment.
Payment is made to PD Bevakning AB on-site.

RENT
We would like to ask you to check which bankgiro number you pay the rent to. The rent will be paid with the
correct advance, bankgiron number and due date appear on the invoice. More information is available on the
website www.brogården.com

ORDER
•
•
•
•

The entrance door must be kept closed and locked in evenings and nights
Driving in the yard is NOT allowed.
For everyone's sake, we ask you to clean the laundryroom after you!
Set bikes, grills and other summer equipment in the storage area.

SORTED WASTE COLLECTION
Household waste should be placed in a container for the purpose.
Other garbage such as furniture, porcelain, hazardous waste etc. shall be transported to the municipal
recycling center. See more info on our website.

OTHER
Our website is now updated with very useful information, including contact information, please feel free to check
it out.
Rental negotiations are under way and the increase that will take effect from 2019-01-01 will be retroactively
withdrawn from rental income for April.
Between 22/12-6/1 we have limited staffing at the office, and you can find the Journumber outside office hours
on the website under the contact tab.
Note that there are only real emergency events. Any unnecessary extensions may be invoiced to the tenant afterwards.

We wish you a
Merry Christmas happy new year
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