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Molokerna - ett bra sätt att ta hand om hushållsavfall!
Våra nya Moloker i Söderberga har
varit en succé! Vi har fått bukt med
både ohyra och luktproblem, som
tidigare hört sommaren till.
Vi hoppas att kunna fortsätta
med samma lösning i flera av våra
områden.
Bilden nedan visar hur tömningen går till.

Hästar för både lek och säkerhet
I somras hade vi nöjet att ställa
ut våra betonghästar i Söderberga. De är tillverkade i Rättvik
och ursprungligen dekorerade
som dalahästar. Vi har valt en
egen dekor som vi tycker passar
in i våra områden.
De är till för att hindra bilar på
gårdarna samt ge inspiration till
lek på en och samma gång.
Hästarna har redan varit
mycket uppskattade och vi hoppas kunna ställa ut dem i fler av
våra områden!

Vi vill tacka för all hjälp vi fått i
sommar av våra sommararbetare!
Det är för oss en glädje att
kunna ge ungdomar möjlighet till
erfarenhet inom yrkeslivet. De har i
snitt arbetat 100 timmar var.
Vi vill även framföra ett tack till
de hyresgäster som på olika sätt
visat dessa ungdomar sin uppskattning för vad de gjort.
I år tog vi in totalt 20 ungdomar.

Större underhållsarbeten hösten 2014
Johannesfred
•
•
•
•

Installation av LED belysning i trapphus/källare
Balkongtvätt på Johannesfredsvägen
Trapphusmålning på Johannesfredsvägen
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Söderberga
•
•

Renovering av garagepelare
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på
Söderberga Gårdsväg

Södermalm
•
•
•

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i delar
av beståndet
Stamrenovering fortsätter t o m 2015
Grovsopor får ny placering på Duvnäsgatan 12-14

Kristineberg
•

Målning av yttertak

Hemsidan - service dygnet runt!
På vår hemsida arbetarebostadsfonden.se kan du som hyresgäst dygnet runt få hjälp med många av dina ärenden som rör
ditt boende. Här nedan beskriver vi lite närmare vad vi har att
erbjuda där ...

Telefonnummer till felanmälan
Södermalm
08-522 555 21
Kristineberg/Stadshagen
08-522 555 22
Johannesfred
08-522 555 23
Söderberga
08-522 555 30
Långbro
08-522 555 26

Nästa Nyhetsblad
kommer i
december...

Mina Sidor

Frågor och Svar

På Mina Sidor kan du som hyresgäst utföra många ärenden
som rör ditt boende.
Du kan när som helst på
dygnet anmäla fel i din lägenhet, se din hyra och ocr-nummer samt boka tid i tvättstugan.
Under vintern kommer även
den interna kön finnas där.
Mer information om det kommer inom kort.

Under fliken Frågor och Svar
kan du få svar på de vanligaste
frågorna som ni hyresgäster
ringer och frågar om.
Det kan bland annat röra
sig om andrahandsuthyrning,
omtapetsering eller om det
går att betala sin hyra med
e-faktura.

Områdesnytt
Under fliken Områdesnytt
kan du hitta information som
rör just ditt område.
Där lägger vi ut löpande
information som till exempel
vattenavstängningar, fönsterbyten eller hissreparationer.

Trevlig höst!

Stiftelsen Arbetarebostadsfonden
till minne av den 9 februari 1853

E-faktura
Vill du ansöka om e-faktura
så gör du det via din internetbank. Det är ett enkelt sätt att
betala, du vet att hyran betalas
i tid och samtidigt sparar vi in
lite på miljön.

Blanketter
Är det så att du vill ansöka om
autogiro eller kanske byta din
bostad så hittar du blanketter
under fliken Hyresgäst.
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