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Nyhetsblad
Nyhetsbladet lite oftare
För att ni hyresgäster ska få så bra
information som möjligt av oss
på Arbetarebostadsfonden, har vi
valt att skicka ut ett nyhetsblad

varje kvartal, i stället för som
tidigare två gånger om året. Vi
hoppas att ni tycker om idén och
önskar er trevlig läsning!

Vi förnyar i Johannesfred

Hjälp oss skapa en bättre miljö!

Johannesfredsvägen

Vi har glädjen att utöka vårt
bestånd med två nya lägenheter
i Johannesfred. Lägenheterna
har storleken 2 rok och är belägna i markplan med uteplats.
Inflytt sker under början av
sommaren 2012 och förmedlas i första hand till vår interna
bostadskö.
I och med detta har vi flyttat
vårt husvärdskontor till garaget
på Osmundsvägen 13.

Det mesta av det vi slänger går
att återvinna eller återanvända på
något sätt. Undersökningar visar
att ca 90% av det vi slänger går att
återvinna om vi gör det rätt.
Om alla hjälps åt bidrar vi till
en renare värld!
Tänk på att sortera på rätt sätt
och släng bl a glas, metall, papper
och plast på anvisad plats.
I våra områden finns tillgång till
sortering i någon form. Vi har som
ambition att göra vad vi kan för
att hjälpa till med en ökad återvinning.

Några av de åtgärder vi planerar
under 2012 är följande:
•
•
•

I Söderberga Allé kommer
vi se över hushållssophanteringen.
I Kristineberg kommer vi se
över hanteringen av grovsopor.
På Södermalm ska vi se över
returpappershämtningen på
gården.

För närmsta återvinningscentral
www.stockholm.se/KlimatMiljo/

Planerat underhåll

Sommararbetare sökes!

Följande underhållsåtgärder är
planerade under 2012

Är du boende hos oss, i åldern
16-18 år och söker ett trevligt
sommararbete?
Under sommaren 2012 har vi
möjlighet att erbjuda våra unga
hyresgäster arbete inom trädgårdsskötsel.
Skicka en ansökan till oss och
berätta lite om dig själv och
under vilken period du önskar
arbeta. Märk kuvertet ”sommar”.
Kontaktperson förvaltare
Jan Pettersson, tfn 522 555 00.

JOHANNESFRED

Byte av fönster, Osmundsvägen
Upprustning av utemiljö, Osmundsvägen
2 st nya lägenheter, Johannesfredsvägen
SÖDERBERGA
Byte av 50 st balkongpartier, Söderberga Gårdsväg
Nya sopstationer
Upprustning av miljöhus
Installation av nyckelbrickssystem, Söderberga Gårdsväg
KRISTINEBERG
Renovering av tvättstuga
Renovering av entrédörrar
Renovering av hissar
Ommålning av paviljong

Nytt telefonnummer till
din husvärd

SÖDERMALM
Upprustning av miljöhus
Hissrenovering, Åsögatan 200
Projektering stambyte, Duvnäsgatan 8-10 och Åsögatan 202-204

Mina Sidor - för ökad tillgänglighet
Registrera dig som hyresgäst på
Mina Sidor på vår hemsida. Där
kan du på ett enkelt sätt få information om dina
- hyresbetalningar
- OCR-nummer
- göra felanmälningar
- boka tid i tvättstugan på vissa
områden

För att registrera dig behöver du
ditt OCR-nummer som finns på
din hyresavi.
Betalar du via autogiro kontakta
oss på tfn 08-522 555 00.
Gå in på
www.arbetarebostadsfonden.se/
hyresgast

Nu kan du nå din husvärd på ett
lokalt telefonnummer istället för
att ringa mobiltelefon.
Johannesfred
Stefan Tell, tfn 08-522 555 23
Södermalm
Alejandro Jaina, tfn 08-522 555 21
Kristineberg/Stadshagen/Långbro
Peter Löwe, tfn 08-522 555 22
Söderberga har kvar befintligt
nummer, tfn 08-522 555 30
Stiftelsen Arbetarebostadsfonden
till minne av den 9 februari 1853

Postadress
Box 12147
102 24 STOCKHOLM
Besöksadress
Hantverkargatan 78
112 38 Stockholm
Telefon
08-522 555 00
Fax
08-522 555 01

Nästa nyhetsblad kommer ut i början av juni!

E-post
info@arbetarebostadsfonden.se
Hemsida
www.arbetarebostadsfonden.se

