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VAR EN

Kundservice
– UNDER 

FÖRÄNDRING

Lifehacks
GÖR DET ROLIGARE

OCH ENKLARE

god granne

I DET HÄR NUMRET KAN
DU LÄSA FLERA TEXTER

PÅ OLIKA SPRÅK



PERSONAL FINNS ATT TRÄFFA
Område Västra
Näsåker Storgatan 21
Tisdagar: 17:00-18:00
Junsele ”Sesamhuset”
Onsdagar: 10:00-11:00
Ramsele Storgatan 10
Torsdagar: 10:00-11:00

Område Östra
Storgatan 36 ”Tuvan”
Tisdagar : 15:00-16:00
Långsele Fridhemsvägen 19 A 
Torsdagar: 10:00-11:00
Långgatan 23 A ”Tackan”
Tisdagar: 15:00-16:00
Djupövägen 30 ”Solgården”
Torsdagar: 10:00-11:00

SERVICEANMÄLAN
Telefon:  0620-68 22 22

UTHYRNING OCH VÄXEL
Telefon:  0620-68 28 60 (uthyrning)
Telefon:  0620-68 28 50 (växel)
E-post:  solatum@solleftea.se
 uthyrning.solatum@solleftea.se
Postadress: Box 43, 881 21 Sollefteå

SOLATUM
INFORMERAR

!

Produktion: High Coast Media 2020

Tryck: ADC Media, Sollefteå 

Kundservice är 
under förändring

Betalsätt – välj det 
som passar dig bäst

VI KOMMER  under hösten att göra 
några förändringar i kundservice och på 
uthyrningen.

Nytt är att uthyrningen endast kommer 
att ha ett telefonnummer (0620–68 28 60) 
och att fler av oss i kundgruppen kommer 
att svara och vara dig behjälplig.  

Även på vårt felanmälningsnummer 
0620–68 22 22 kommer du att höra fler 
röster än tidigare. Vi tror och hoppas att 
denna förändring kommer att göra det 
ännu lättare för dig att nå oss framöver. 

DU KAN själv välja vilket sätt du vill betala 
din hyra, vi erbjuder förutom vanlig pap-
persfaktura via post även autogiro, e-fak-
tura och e-post.  
Autogiro - Kontakta oss så får du en blan-
kett hemskickad till dig per post. Du kan 
också fylla i blanketten på vår hemsida och 
sedan skriva ut den för underskrift och sän-
da in till oss.
E-faktura – Det beställer du själv via din 
internetbank.
E-post: För att få din hyresavi per e-post 
behöver du kontakta oss och lämna en gil-
tig e-postadress. 

 



Fortsatt stängt 
för besök

Felanmälan

PÅ INFORMATIONSTAVLAN i trapphu-
set sätter vi upp information som berör er 
hyresgäster, så ha för vana att kika på den. 

Du kan också läsa nyheter på vår hem-
sida www.solatum.se, på vår Instagram 
”solatumhusohem” eller på vår Face-
book sida där vi heter Solatum Hus&Hem

DU SOM gör felanmälan på Mina sidor tänk 
på att vi bara hanterar akuta serviceordrar.

Akuta ordrar kan vara stopp i avlopp, kyl/
frys eller spis/tvättmaskin som är trasig, en 
vattenkran som sprutar vatten eller annat 
som kan skada lägenheten. 

Om du är osäker vad som är akut ring 
då hellre in till oss och gör anmälan på: 
0620-68 22 22. 

Så vänligen vänta med att anmäla det som 
inte är akut tills vi kan arbeta fullt ut igen. 
Tack för er hjälp! 

በርሶ ድህረ ገዽ ላይ ገብተዉ ቤት ውስጥ 
የተበላሾቦትን ነገር ሲያሳውቁ አስቸኳይ ትዛዞቾን 
ብቻ እደምንቀበል ያስታውሱ ።
የአስቸኳይ ጊዜ ትዕዛዞች የምንላቸዉ የዉሀ 
መወራረጃ መደፈን፣ማቀዝቀዣ፣ምድጃ እንዲሁም 
የልብስ ማጠቢያ ማሽን፣የቧንቧ ብልሽት 
በተጨማሪም ማንኛውንም መኖሪያ በቱን 
ሊያበላሹ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ።

በአሥቸኳይ ጊዜ የሚደረጉ ትዛዞች ምን እንደሆነ 
እርግጠኛ ካልሆኑ በሥልክ ኩትራችን 0620-68 
22 22 ደውለዉ መጠየቅ ይችላሉ ።

በተቻሎት መጠን በድጋሚ ስራውን 
አስከምንጀምር ድረስ አሥቸኳይ ያልሆኑትን 
ትዛዞችን ባለመላክ እዲተባበሩን በትሕትና 
እንጠይቃለን ።

በኮሮና ወቅት በራሶ ድረ ገዽ ላይ  የሚደረጉ 
አሥቸኳይ የብልሽት ትዛዞች!

KONTORET och husvärdslokalerna kom-
mer under hösten att vara fortsatt stängda 
för besök. Vi håller också våra gästlägen-
heter stängda för bokning tillsvidare. 

Vi finns på kontoret som vanligt även fast 
vi håller stängt för besök. För att komma i 
kontakt med oss ring 0620-68 28 50 eller 
mejla till solatum@solleftea.se

Vill du komma i kontakt med vår uthyr-
ning ringer du 0620-68 28 60 eller mejlar till 
uthyrning.solatum@solleftea.se

För hyresavifrågor, frågor kring betalsätt 
eller obetalda fakturor kan du ringa 0620-
68 28 52.

INFORMATIONS-
TAVLORNA



DÅ HAR ännu en som-
mar passerat som 
började och slutade 
med värme och däri 
mellan lite mera nor-
malt sommarväder.

Själv har jag haft en 
lugn semester och vi har 
tillbringat mycket tid i som-
marstugan i Västerbotten. Nu bör-
jar den årstid jag uppskattar mest då 
mitt stora intresse är jakt i olika former.

Ser fram emot den stundande 
älgjakten uppe i Västerbotten och 
sedan jagar jag till och från ända 
till sista januari. 

Vi är alla påverkade av det rådan-
de läget med anledning av Coro-
na. En del planerade investeringar 
samt underhåll på våra särskilda 
boenden kan inte genomföras un-
der rådande omständigheter.

Stambytet på Kv. Tuvan går sakta 
framåt då vi måste hitta lösningar för 
personer i riskgrupp och vi har inte 
haft några bomöten under året så 
när restriktionerna upphör förväntar 
jag mig att det blir mycket att ta igen.

Solatum gör förändringar inom 
fastighetsskötseln och drift med två 
nya medarbetare from 1 september.  

Allt för att kunna ge ännu 
bättre service till er hy-
resgäster gällande ert 
boende samt även 
kommunens verksam-
heter.
Jag tror och hoppas 

att det kommer att visa 
sig framöver i antalet nöjda 

hyresgäster där vi, trots bra nuva-
rande resultat, vill bli ännu bättre.

Nu väntar budgetarbete samt 
planering inför kommande års in-
vesteringar och underhåll. Med 
reservation för att restriktionerna 
gällande personer i riskgrupp upp-
hör att gälla. Vi har några spännan-
de projekt på gång. Tänker då på 
ombyggnaden av Storgatan 21 i 
Näsåker i fd Folktandvårdens samt 
Vårdcentralens lokaler samt om-
byggnaden av fd särskilda boen-
det på Nipgården i Ramsele. Där 
vill vi skapa nya attraktiva lägenhe-
ter. I övrigt fortsätter vi att stamby-
ta och underhålla. Mera info kom-
mer när planeringen är klar.

Jag vill önska er alla en fin höst 
och hoppas på många soliga och 
friska höstdagar.
Roger, VD

Tankar i höst



För allas trevnad
Tvättstugan är ett gemensamt utrymme 
som du delar med dina grannar.
För att alla ska trivas är det viktigt att alla 
följer reglerna för hur man bokar och an-
vänder den.
Tänk på att respektera bokade tvättider 
och lämna tvättstugan så att nästa hyres-
gäst kan börja tvätta i tid.
Städa efter dig. När din tvättid är slut ska 
även städningen av tvättstugan vara klar, så 
att det är rent och snyggt när din granne 
kommer.
Inom kort kommer vi att debitera för den 
tvätt som lämnas kvar i tvättstugan efter av-
slutad tid. Mer information kommer till dig 
när detta börjar gälla.

የልብስ ማጠቢያ ክፍሉ ከጎረቤቶቻችሁ ጋር 
የሚጋሩት ቦታ ስለሆነ፣ ለሁሉም ተከራዮች ደስታ 
እና ምቾት እንዲሆን ፣ ሁሉም ሰው የልብስማተቢያ 
ቀነ ቀጠሮውን እና የአጠቃቀም ደንቦችን 
መከተል አስፈላጊ ነው።
የተያዘ የልብስ ማጠቢያ ሰዓቶችን ማክበርዎን 
ያረጋግጡ።

እንዲሁም ቀጣዩ ተከራይ በሰዓቱ ማጠብ 
እንዲጀምር የልብስ ማጠቢያ 
ክፍሉን በሰአቶ ለቀጣዩ ተረኛ ያስረክቡ።

ካጠቡ በኋላ ማፅዳቶን አይርሱ ።

የማጠብያ ጊዜዎት ሲያበቃ የልብስ ማተቢያ ክፍሉ 
ጽዳትም እንዲሁ በሰአቶት ማለቅ አለበት፣ ለቀጣዩ 
ተረኛ ንፁህ እና አመቺ እንዲሆን።

በቅርብ ጊዜ ውስጥ በልብስ ማጠቢያ ክፍል 
ውስጥ የማጠቢያ ጊዜዎት ካለቀ በሃላ ለሚረሱ 
ልብሶች መቅጣት እንጀምራለን ይህም ተግባራዊ 
ከመሆኑ በፊት ተጨማሪ መረጃ ወደ እርስዎ 
እንልካለን።

ለሁሉም ተከራዮቻችን ምቾት!



PERSONALNYTT

Jag heter Kenny Johansson - 30 år, från 
Långsele. Jag kommer jobba som fastig-
hetsskötare på Storgatan, Bellevuevägen, 
GB-Skolan och i lite andra områden i Sol-
lefteå. Varje dag lär man sig något nytt på 
jobbet vilket jag tycker är roligt.

Jag gillar teknik så har ni problem med 
det tekniska så kan ni fråga mig om väg-
ledning så får vi se om jag kan hjälpa er. 
Ska bli trevligt att träffa alla er hyresgäster. 



VISSTE DU att Solatum har inte bara 
en utan två egna målare - Urban Westin 
och Camilla Lundkvist.
Urban arbetar framförallt i västra områ-
de och Camilla i östra men vid behov 
hjälps de åt. 

Marcus Norberg heter jag och är 29 år, 
kommer från Skellefteå och är ny in-
flyttad mitt i västra-området i Sollefteå 
kommun.
Jag har jobbat som fastighetstekniker 
åt Skellefteå kommun i 10 år, och ska nu 
fortsätta inom samma bana åt Solatum 
som fastighetstekniker främst i Ramsele 
och Edsele.

Jag bor med min sambo och 3 hundar, 
på min fritid så jagar och fiskar jag.

Johan Bergström heter jag och är nyligen 
hemflyttad från Stockholm. Under de 12 år 
jag tillbringade där var jag verksam som ar-
betsledare och biträdande platschef på ett 
10-tal stora flerbostadsprojekt på JM AB. 
Nu har jag och min familj äntligen fått möj-
ligheten att flytta hem igen. Jag kommer 
jobba som byggprojektledare och mina 
uppgifter är att ha hand om ombyggnatio-
ner, anpassningar och tillbyggnader av våra 
ägda och inhyrda fastigheter. 
Mitt största intresse är fotboll men spelar ty-
värr inte längre. Som tur är har jag hittat en 
ny passion där jag sakta men säkert arbetat 
mig ut ur ruffen och upp på fairway på Norr-
lands absolut finaste golfbana i Forse.

Jag ser fram emot många år på Solatum.



HÅRDA PLASTFÖRPACKNINGAR som om-
ger vissa varor vi köper kan göra en vansinnig. 
Nästan så det behövs en såg för att öppna 
dem. Ta fram en hederlig gammal konserv- 
öppnare. Fungerar alldeles utmärkt! 

Får du blåbär på händerna tjänar det inget 
till att tvätta och tvätta. De kommer ändå 
fortsätta vara blå i flera dagar om du inte 
använder dig av citronsaft. Det tar bort 
den blå färgen rent mirakulöst. 

Att använda en tvättpåse, ni vet en sådan 
där som man tvättar bh:ar eller extra käns-
liga plagg i är utmärkt att använda till att 
rengöra leksaker. Stoppa ner leksakerna i 
påsen och lägg på en hylla i diskmaskinen 
och sätt igång den. När maskinen är klar 
tar du ur påsen och skakar av leksakerna 
från vatten och låter dem svalna.
 
Leksaker och pyssel är inte det enklaste att 
städa upp, men med en sopskyffel, kläd-
roller och tunn strumpa kan du komma 
långt. Med sopskyffeln samlar du snabbt 
ihop utspridda leksaker och klädrollern 
hjälper dig att få upp finkornigt glitter och 
pärlor. Den tunna strumpan trär du över 
dammsugarmunstycket och vips kan du 
fånga upp småsaker som fastnat i lurviga 
mattor. Tre knep som gör städningen lite 
roligare och mycket enklare. 

LifehacksLifehacks

DET BÄSTA avfallet är det som aldrig uppstår. 
Här kommer tio tips för att minska ditt avfall.
•  Välj bort reklamen – sätt upp Ej reklam skylt 

•   För att minska på pappersanvändning-
en välj e-faktura eller autogiro

•   Välj kranvatten istället för att köpa 
vatten på flaska

•   Välj en mugg som du kan använda 
många gånger istället för engångs-
muggar i plast eller papper

•   Ta vara på maten, gör matlådor om det 
blir mat över efter middagen. 

•   Välj begagnade kläder och textilier

•   Välj att tvätta i gemensam tvättmaskin

•   Köp begagnade möbler istället för nya

•  Välj slaskskrapa, disktrasa och tvättlap-
par istället för papper

SOPSORTERING

B R A N D S K Y D D 
HÖSTEN smyger sig på och vi är kanske inne 
allt mer, och visst är det mysigt och vackert 
med tända ljus på kvällen – men kom ihåg att 
släcka dem. Kontrollera även att din brand-
varnare fungerar regelbundet. Skulle den 
vara trasig, batteriet är slut eller att du helt 
saknar en ska du kontakta felanmälan, det 
gör du enklast via telefon: 0620-68 22 22



SKADEDJUR

Vid misstanke om 
skadedjur är det 
viktigt att du an-
mäler det så snart 
som möjligt till 
oss, det gör du 
lättast genom att 
ringa felanmälan 
på telefon 0620-
68 22 22. 
Skadedjur kan 
snabbt sprida sig 
inom fastigheten till andra lägen-
heter och övriga utrymmen som 
tvättstuga och förråd och orsaka 
stora besvär om det inte tas om 
hand i tid. 

Skulle du drab-
bas av skadedjur 
är saneringen för 
dig som hyresgäst 
kostnadsfri. När vi 
har mottagit din 
anmälan kommer 
du inom cirka 1,5 
vecka att få besök 
av Anticimex. Innan 
besöket kommer 
de att skicka dig 

instruktioner som behöver göras inn-
an de kommer hem till dig. Har du inte 
följt de instruktioner som getts kommer 
Anticimex att åka utan åtgärd och du 
kommer att bli debiterad för besöket.



አፓርትመንቶትን ከመልቀቆት 
በፊት ሚደረግ ፅዳት
የተከራዩትን አፓርትመንቶትን 
ከመልቀቆት በፊት የፅዳት 
ኮንትሮል እናደርጋለን 
ይህም የአፓርትመንቱን 
ይዘት እና ፅዳት የምናይበት 
ይሆናል።አፓርትመንቱን 
በሚለቁበት ግዜ አፓርትመንቱ 
በአግባቡ መፅዳት 
አለበት፣ኮንትሮል በምናደርግበት 
ጊዜ የአፓርትመንቱ ፅዳት አጥጋቢ 
ካልሆነ እና ለ ሁለተኛ ጊዜ 
ኮንትሮል ምናደርግ ከሆነ 300 
kr እናስከፍሎታለን።ለሁለተኛው 
ኮንትሮል ከፈለጉ በራሶት አልያም 

በኛ ፅዳት ሰራተኞች ከፍለው 
ማፀዳት ይችላሉ።
ለአፓርትመንት ኮንትሮል ጊዜ 
የሚደረገውን ፅዳት የኛ ፅዳት 
ሠራተኞች እንዲያፀዱሎት 
ከፈለጉ ለበለጠ መረጃ እንዲሁም 
ዋጋ ተመን ሚመለከተዉን ስራ 
አስካጅ   በ 0620-68 28 68 
ሥልክ ቁጥር ደውለው ማነጋገር 
ይችላሉ።
ከአፓርትመንት ፅዳት 
ኮንትሮል በተጨማሪ 
በቅርቡ የአፓርትመንት ይዘት 
ኮንትሮል ጀምረናል፣ሥለሆነም 
የአፓርትመንት ኮንትራቶትን 
ሲያቋርጡ ሰራተኞቻችን 

ደውለው ቀጠሮ በመያዝ 
መተው አፓርትመንቶትን 
ይጎበኛሉ።ይህንንም ምናደርገው 
አፓርትመንቱ ጥሩ ይዞታ ላይ 
መሆኑን ለማየት፣እድሣት 
ሚያስፈልገው ከሆነ 
ለማየት እንዲሁም ከዋናው 
የአፓርትመንት ኮንትሮል በፊት 
ማስተካከል የሚገባዎት ነገሮቾ 
ካሉ አይተን የመልቀቂያዎ ጊዜ 
ከመድረሱ በፊት እንዲያስተካክሉ 
እንነግሮታለን።
ጽዳትን ከእኛ ከገዙ የግብር 
ቅነሳዎችን መጠቀም 

እንደሚችሉ ያውቃሉ?

I samband med att du flyttar 
gör vi en avflyttningsbesikt-
ning och kontrollerar lägen-
hetens skick och städning. 
När du flyttar är det viktigt 
att lägenheten är ordentligt 
städad, skulle den inte vara 
godkänd kommer du att bli 
debiterad för en ombesikt-
ning på 300 kr om du väljer 
att städa själv eller så kom-
mer du att få en faktura av 
oss i efterhand på städning.

Du kan också ta hjälp av vår 
städpool att städa lägenhe-
ten, de tar på sig uppdrag i 
mån av tid. 
Kontakta vår verksamhets-
chef för mer information och 
offert.
Telefon: 0620-68 28 68
Nytt är att vi har börjat att 
göra förbesiktningar av lä-

genheter, det innebär att när 
du säger upp din lägenhet 
kommer du att bli kontaktad 
av oss för att boka en tid. 
Förbesiktningen gör vi för 
att kolla lägenhetens stan-
dard och renoveringsbe-
hov samt informera dig om 
eventuella brister i lägenhe-

ten som du kan bli ersätt-
ningsskyldig för, men som 
du har möjlighet att åtgärda 
under din uppsägningstid. 

Ps. Visste du att du kan nytt-
ja rutavdrag om du köper 
städ av oss?

STÄDNING VID AVFLYTT 



FÄRGLÄGG SKÖLDPADDAN!
Barnpyssel
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Pyssel – Hitta orden

HUSVÄRD
STAMBYTE SOPRUM

BLOMKRUKA

LÄGENHETSDÖRR

KÖSYSTEM

YTTERBELYSNING

KÖKSLUCKA 



ENERGI

ELFÖRBRUKNINGEN i Solatums fastighe-
ter under juni och juli är de lägsta månads-
förbrukningarna någonsin. Även statistiken 
för hela det första halvåret visar på en stadig 
tendens nedåt i den totala energiförbruk-
ningen. Detta bådar gott inför framtiden. I 
övrigt fortgår arbetet med energieffektivi-
sering, projekteringen för frånluftsvärme-

pumpar på Långgatan 23–25 är igång och 
bytet av styrsystem på Graningebyn är i 
uppstartsfasen.  Paneringen inför komman-
de års projekt pågår för fullt, bland annat 
finns det några intressanta uppslag med 
markmonterade solceller som eventuellt 
platsar i investeringsplanen.

Att tänka på när det gäller källarförrådet
Dina saker i källarförrådet ska vara ställda på en pall, minst 10 cm 

från golvet. Detta för att förebygga risken att ägode-
larna skadas om det skulle inträffa en översväm-
ning i källaren. Vissa försäkringsbolag har det-
ta som krav för att hyresgästen inte ska riskera 
en förhöjd självrisk. Skulle en vattenskada vara 

framme i ditt förråd är det din hemförsäkring 
som ersätter skadorna på dina inventarier.

Hyresvärden återställer efter skador i byggnaden och i för-
rådsinredningen.

DET HÄR FÅR DU GÖRA SJÄLV

i lägenheten



DU HAR RÄTT att själv måla eller tapetsera 
i din lägenhet. Andra saker som du får göra 
är till exempel att byta golvlister, innerdör-
rar, fönsterbrädor eller montera persienner. 
Tänk dock på att arbetena måste göras fack-
mannamässigt och att förändringen, valet av 
färger till exempel, inte får vara för extrem. 

Innan du själv målar eller tapetserar i din 
lägenhet rekommenderar vi att du kontak-
tar oss, då kan vi informera dig om vilka 
färg- och tapetval vi använder oss av. Detta 
för att sedan om du flyttar ut ska slippa bli 
ersättningsskyldig för att återställa bosta-
den i ursprungligt skick.

Även om det finns mycket du får göra 
själv finns det också en del du inte får göra.

Det är inte tillåtet att ändra lägenhetens 
planlösning genom att ta bort eller sätta 
upp en fast vägg eller göra ett valv mellan 
två rum. Du får heller inte måla eller sprut-
lackera köksluckor, garderobsluckor eller 
dörrar.

Du får inte kakla eller måla själv i ditt bad-
rum. Eftersom fuktspärren i badrummet 
är viktig är det inte heller tillåtet att borra 
i väggar eller golv utan tillåtelse från din 
husvärd.

Elinstallationer och lagning av elektrisk 
utrustning ska du överlåta till en fackman. 
Gör en felanmälan på 0620-68 22 22 om 
strömbrytare, vägguttag och fasta installa-
tioner behöver lagas eller bytas.

DET HÄR FÅR DU GÖRA SJÄLV

i lägenheten



ALLA HAR VI någon gång kanske stört 
oss och blivit irriterad på vår granne. Här 
kommer några tips på hur du kan tänka 
för att du inte ska vara den som stör dina 
grannar. 

Tänk på ljudvolymen – Undvik att spela 
hög musik och föra annat oljud som att 
dra möbler, slå i skåpluckor och dörrar 
speciellt kvällar och nätter. Tänk också 
på ditt röstläge, att du tänker på att inte 
prata för högt framförallt på kvällar då 
allt i huset börjar tystna hörs allt mycket 
mer.

Soppåsen – Vänligen ställ den inte i 
trapphuset för att du tänker slänga den 
senare, det kan bidra till en otrevlig lukt 
för dina grannar och andra som rör sig 
i trapphuset. Kasta inte heller soppåsen 
utanför sophuset eller på golvet inne 
samt att du kommer ihåg att knyta igen 
påsen ordentligt innan den slängs i so-
porna.  

Tvättstugan – Ta ej någon annans boka-
de tid även om den personen inte dykt 
upp precis när tiden startar och se till 
att vara klar innan din tvättid är slut. Se 
också till att tvättstugan och övriga ut-
rymmen är städade och fina efter att du 
tvättat klart. 

Ställa upp entrédörren – Entrédörren får 
endast ställas upp tillfälligt vid in- och ut-
lastning, den ska hållas låst efter stäng-
ning för allas trygghet samt att skulle 
den stå öppen under vintertid finns det 
risk att element i trapphuset fryser och 
att det blir kallt i lägenheterna. 

Var en god granne



ሁላችንም በተወሰነ ደረጃ በጎረቤቶቻችን 
ተረብሸን ተበሳጭተን እናቅ 
ይሆናል።ስለዚህ ጎረቤቶችዎን የሚረብሹ 
እርሶ እንዳይሆኑ ማድረግ ያለቦትን ቅድመ 
ጥንቃቄ ከዚህ በታች ይመልከቱ  ፡፡

ስለድምጽ መጠን ያስቡ :- ጮክ ያለ 
ሙዚቃን ማጫወት ፣ የቤት ዕቃዎችን 
መሬት ላይ መጎተት ፣ የካቢኔ በሮች እና 
የክፍል በሮች በሀይል መዝጋት እንዲሁም 
የመሳሰሉ ሌሎች ድምፆችን በተለይም 
ምሽቶች እና ሌሊት ላይ ከማሰማት 
ተቆጠቡ ፡፡ በተጨማሪ  ጮክ ባለ ድምፅ 
ላለመነጋገር ይሞክሩ በተለይ ምሽት ላይ 
ሁሉም ነገር ፀጥ በሚልበት ሰአት ሁሉም 
ድምፅ ከወትሮዉ በተለየ መልኩ ጮክ 
ብሎ ስለሚሠማ የበለጠ ጥንቃቄ ያድርጉ።

የቆሻሻ መጣያ ፌስታሎች :- እባክዎን 
የቆሻሻ ፌሥታሎትን ብኋላ እጥለዋለው 
ብለው ደረጃው ላይ አይተዉት ምክንያቱም 
ለጎረቤቶችዎ እና በደረጃው ውስጥ 
ለሚንቀሳቀሱ ሌሎች ሰዎች ደስ የማይል 
ሽታ ሊፈጥር ይችላል። እንዲሁም የቆሻሻ 
መጣያውን ከረጢት የቆሻሻ መጣያ ቤቱ 
በራፍ ላይ ወይም በውስጠኛው ወለል 
ላይ አይጣሉ፣ በተጨማሪም ከረጢቱን 
ወደ ቆሻሻ ገዳ ውስጥ ከመጣሎት በፊት 
አጥብቀው ማሰርዎን አይዘንጉ፡፡

የልብስ ማጠቢያ ክፍል:- የሌላ ሰው 
የልብስ ማጠቢያ ክፍል ወረፋ ምንም 
እንኳን ባለወረፋው በሰዓቱ በትክክል 
ባይመጣም የሌላን ሠው ወረፋ 
እንዳይጠቀሙ ፣  በተጨማሪም የማጠብያ 
ጊዜዎ ከማብቃቱ በፊት ዝግጁ መሆንዎን 
ያረጋግጡ። እንዲሁም ማጠብን ከጨረሱ 
በኋላ የልብስ ማጠቢያ ክፍሉ ንፁህ እና 
ለቀጣዩ ተረኛ አመቺ መሆኑን ያረጋግጡ ፡፡

የመግቢያውን በር:- የመግቢያውን 
በር ክፍት አድርጎ መጠቀም የሚቻለው 
እቃ የሚጭኑ ወይም የሚያወርዱ ከሆነ 
ብቻ መሆኑን አይዘንጉ፣ለሁሉም ሰው 
ደህንነት የመግቢያው በር ከተቆለፈ 
በኋላ እንደተቆለፉ መቆየት አለበት 
፣በተጨማሪም በክረምት ወቅት በሩን 
ክፍት ከተዉት ደረጃው ላይ የሚገኙት 
ኤሌመንቶች በመቀዝቀዝ አፓርታማዎቹ 
ውስጥ ቅዝቃዜ እንዲገባ ያደርጋል።

ጥሩ ጎረቤት ሁኑ



STÄDPOOLEN kan i mån av tid utföra städ-
tjänster som vårstädning, fönsterputs och 
lägenhetsstäd vid ex. utflytt. Du kan också 
nyttja rutavdrag.
    Kontakta vår verksamhetschef för mer in-
formation och offert. Telefon: 0620-68 28 68

STÄDTJÄNSTER

Borttappade nycklar 
Skulle du tappa en eller flera lägen-
hetsnycklar kommer vi att behöva göra 
ett cylinderbyte och nya nycklar. Kost-
naden kommer att debiteras dig som 
hyresgäst.
Priset för ett cylinderbyte och nycklar 
kostar 1295 kr alternativt 2005 kr, kost-
naden kan skilja beroende på vilket 
område du bor i, så för att slippa extra 
kostnader var rädd om dina nycklar.

የጠፉ ቁልፎች
አንድ ወይም ከዚያ በላይ የአፓርትመንት ቁልፎችን 
ቢጥሉ የሲሊንደር ለውጥ እንዲሁም አዲስ 
ቁልፎችን የምንቀይር ይሆናል።ወጭውን እርሶ 
እንደ ተከራይ የሚከፍሉት ይሆናል።
ለሲሊንደር ለውጥ እና አዲሥ ቁልፎች ዋጋው 
1295 ክሮነር ወይም 2005 ክሮነር ሲሆን ይሕም 
በሚኖሩበት አካባቢ ላይ በመመስረት ወጪው 
ሊለያይ ይችላል ፣ ስለሆነም ተጨማሪ አላስፈላጊ 
ወጪዎችን ለማስወገድ ቁልፎት እንዳይጠፋ 
ጥንቃቄ ያድርጉ ፡፡

FRÅN OCH MED september är det Emma 
Flemström ni får kontakta kring frågor och 
funderingar om er hyresavi, betalsätt eller 
obetalda fakturor då Kristin går på föräldra-
ledighet. 

Det är samma telefonnummer som tidigare, 
0620–68 28 52

MINA SIDOR
Kom ihåg att logga in på ”mina sidor” och 
uppdatera dina uppgifter, även du som re-
dan är vår hyresgäst. Visst vet du väl att du 
till exempel kan se din hyresavi där. 

MILJÖVÄNLIGT TVÄTTIPS 
FÖR FLÄCKAR
Ett miljövänligt tvättips för att få bort fläckar 
på vita kläder är att blötlägga plagget med 
ungefär 1 msk bakpulver och en halv pres-
sad citron till några liter vatten, låt det ligga 
ca 15 min i vattnet (kan behövas längre be-
roende på hur mycket fläcken syns). Tvätta 
sedan plagget i tvättmaskinen som vanligt 
och du ska se att fläcken är borta. 


