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Jalal Alnuman
Språk: Arabiska

Område: Grönelund
Jan-Olof: 0515-88 75 85
Patrik: 0515-88 75 86

Saeed Omer Barolle
Språk: Arabiska, Eritreiska

Område: Bergsliden
Thomas: 0515-88 75 82
Johan: 0515-88 75 83

Ayan Yusuf Mohammed
Språk: Somaliska

Område: Wetterlin
Kenneth: 0515-88 75 70
Mathias: 0515-88 75 75

Hälsning från HF:s VD
I DENNA LJUVA SOMMARTID
Efter ett drygt år med Corona och en särdeles kall och blåsig vår
så tror jag att vi alla längtar
efter en skön sommar. Vacker blomsterprydnad hör
verkligen vår och sommar
till och vår fantastiska personal har de senaste åren
jobbat hårt för att få till en
vacker och blomstrande omgivning för våra hyresgäster.
Bilden visar en tidigare lite
tråkig gräsyta som med
dessa fina vårlökar blivit en
blomsterprakt på Warenbergsgatan. Så varmt välkomna ut på våra gårdar
i sommar men glöm inte:
Håll huvudet kallt, hjärtat
varmt, tvätta händerna och
håll avstånd så får vi alla
hoppas att Corona snart är
ett minne blott!

Öppettider i sommar
Vårt kontor håller fortsatt stängt för spontanbesök under
juni och juli. Ni når oss som vanligt via Mina Sidor, telefon
och e-post förutom veckorna 28 och 29 då vi har semesterstängt! 26 juli är kontoret stängt men det går bra att ringa
under telefontiderna 9:30-12:00 och 13:00-15:00

Ny växel, nya telefontider
och nya möjligheter
Tisdag den 18 maj bytte vi telefonväxel
och telefontider för att kunna erbjuda dig
som vill komma i kontakt med oss ännu
bättre service. Detta kommer att skapa
möjlighet till nya funktioner. Vi har fortfarande samma nummer som tidigare!
Du vet väl om att de flesta av dina ärenden kan du själv hantera via Mina Sidor
som du hittar på vår hemsida som är
öppen dygnet runt

Nya telefontider:
måndag - fredag
09.30 - 12.00
13.00 - 15. 00

Ändrade rutiner för visning

F

ör att kunna ge våra hyresgäster och våra blivande
så bra service som möjligt
ser vi löpande över våra
rutiner. För att underlätta
vid visning av lägenheter
kommer vi numera be de
som erbjudits en lägenhet
att kontakta oss för att
bekräfta visningen. Liksom
tidigare gäller att om du anmält
dig till visning men får förhinder
måste du kontakta oss snarast.

Felanmälan

Gör din felanmälan enkelt och
snabbt direkt på vår hemsida!
www.hyresbo.se
Glöm öppettider och telefonköer,
när du gör din felanmälan på vår
hemsida kommer du fram direkt!

Gör en felanmälan
Till vardagliga fel räknas bla en droppande kran, ett trasigt
eluttag och drag vid fönster. Helt enkelt ärenden som inte
är akuta.
Så här gör du för att registrera din felanmälan:
1. Gå till vår hemsida www.hyresbo.se klicka på mina sidor
och logga in med ditt användarnamn (personnummer) och
lösenord eller Mobilt bank-id.
2. Klicka på registrera felanmälan
3. Fyll i formulär och skicka
Utelåst
Om du har låst ute dig från din fastighet ska du
kontakta taxi på telefonnumret:
0515-100 10.
Du kommer att vara tvungen att uppvisa legitimation
och du kommer att bli debiterad för upplåsning.

Musik på
bakgården
Det har varit omtyckt när Henrik
Strömberg från Scotts under våren
underhållit på Hyresbostäders gårdar. Vi kan med glädje meddela att
”Musik på Bakgården” fortsätter
även i juni. Projektet drivs av Vuxenskolan med stöd från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden som vi är
med och stöttar. Henrik slog igenom
tillsammans med sitt band Scotts år
2008 när han gjorde succé i tv-programmet Dansbandskampen. Ett
härligt initiativ i rådande tider där
man har och fortsatt kan ta del av underhållningen via sin balkong
eller på bakgården med behörigt avstånd från varandra.
Missade ni förra tillfället eller vill ta del av en
favorit i repris? Nu har ni chansen igen!
21 juni
13.00 Wetterlinsgatan 23, innergård
23 juni
11.00 Vagnmakaren
13.00 Plåtslagaren 19, Loftgång
15.00 Läkaren, mellan Trädgårdsgatan 21-23
24 juni
11.00 Dotorpsgatan 57
13.00 Grönelundsparken
15.00 Gumsen

GIFTFRI STÄDNING
SÅPATRICKET

ANVÄNDMILJÖMÄRKTA
PRODUKTER

Såpa går att använda till mycket. Välj en
miljömärkt variant av vanlig såpa och du kan få
både giftfritt och rent nästan överallt.
•

Har du bränt något i kastrullen? Testa att
koka upp vatten med lite såpa i, låt det
stå en stund med locket på. Sedan kan du
diska ur kastrullen som vanligt.

•

Gnid in den smutsiga spisen med såpa, låt
det verka en stund och torka sedan av.

•

Diskbänken blir skinande blank av att
gnuggas med koncentrerad såpa.

Dags för städning? Se upp. en del
rengöringsprodukter innehåller
miljöfarliga ämnen. Här har vi
samlat några bra tips på hur du får
ditt hem skinande rent och fräscht
- utan farliga gifter.

Med miljömärkta rengöringsprodukter
utsätter du varken dig själv, din familj
eller naturen för onödiga gifter. Titta
efter fågelsymbolerna Svanen eller
Bra Miljöval i butiken när du handlar.
Genom att välja dem bidrar du också
till att butikernas utbud av miljömärkta
produkter ökar.

Testa!

FRÄSCHA UPP
DISKTRASAN
En vanlig disktrasa går att
använda många gånger. Släng
den i tvätten eller koka den
med lite diskmedel en gång
i veckan, så håller den sig
fräsch betydligt
längre.

VARNING FÖR KLORIN
Se upp med produkter som innehåller klorin.
Det är giftigt för vattenlevande varelser. Det
finns alternativ som är mycket mer miljösmarta. För både grovrengöring, avkalkning
och blekning finns produkter som är märkta
med Bra Miljöval – använd dem istället!

DAMMSUG INNAN
DU VÅTTORKAR
På golvet samlas mängder av
damm och partiklar och reningsverken har svårt att få bort miljögifter
som kommer via avloppet efter
att du har våttorkat. Ha som vana
att alltid dammsuga först innan du
våttorkar. Släng dammsugarpåsen i
brännbart och när dammet
förbränns oskadliggörs
gifterna.

ÄTTIKA MOT KALK
Dricksvattnet i Falköping är
kalkrikt och kan lämna kalkfläckar i köket. De får du enkelt
bort med ättika eller citronsyra.
Ättika är också utmärkt för att
avkalka köksmaskiner som
kaffebryggare eller
vattenkokare.

PUTSA SOM PROFFSEN
Fönsterputsmedel kan innehålla ämnen
som är skadliga både för naturen och för
oss människor. Det är extra viktigt att välja
miljömärkt fönsterputs. Eller testa att göra
som proffsen gör – putsa fönstren med
vanligt handdiskmedel och en trasa. Får du
fula ränder går de bra att torka bort med
lite hopknycklat tidningspapper.

Nya ansikten på kontoret

Vi har förstärkt vår organisation
med tre nya fastighetsskötare!

Vi välkomnar Simone Weberg. Hon kommer främst att arbeta som systemansvarig
då Hanna kommer att lämna oss för nya
utmaningar.
Mattias Fogelberg jobbar som fastighetsförvaltare, han kommer ta över efter Anders Lundh som kommer att gå i pension i
höst efter 34 år på Hyresbostäder. Mattias
har lång erfarenhet från bygg och fastighetsbranschen, vi önskar honom varmt
välkommen!

Har ni ringt kontoret och pratat med Simone Wigholm? Inte så konstigt i så fall,
henne hittar vi nämligen på marknadsavdelningen och främst i kundtjänst. Hon
började redan under hösten egentligen
men är från maj tillsvidareanställd!
Här har vi även Mikael. Honom kanske
ni tidigare har träffat som fastighetsskötare på Bergsliden. Men numera ser
ni honom i en ny roll främst som lägenhetsbesiktningsman men han sköter
även beställningar av inre underhåll.
Han kan även vara med vid lägenhetsvisningar.

Hugo är fastighetsskötare i
område Centrum. Har tidigare
jobbat som semestervikarierande fastighetsskötare i Floby.

Patrik kommer hålla till på
området Grönelund i Falköping.
Han har en lång bakgrund som
rörmokare.

Johan kommer ni träffa på
området Bergsliden i Falköping.
Han har sedan tidigare en gedigen erfarenhet som fastighetsskötare.

Bra att veta om
vaccinationen
1. Vaccin kan minska

risken att bli svårt sjuk
eller dö i covid-19.

2.

Efter vaccinationen
bygger kroppens immunförsvar
upp ett skydd mot covid-19.

3. Blir du inte sjuk så

4. Att vaccinera sig

minskar smittspridningen
i hela samhället.

BLOMMA
GIRAFF
KRONA
GLASS
SOL

5.

Vaccinet mot covid-19
erbjuds alla som är 18 år eller
äldre. Vaccinationen är gratis.

ELEFANT
BOLL
BAJS
HATT
GRÄS

6. Även du som söker

asyl eller är i Sverige utan
tillstånd kan få vaccin.

7. Du kan vaccinera

dig även om du inte har
id-handling, personnummer
eller samordningsnummer.
Du får ett tillfälligt nummer
av sjukvården.

8.

De som riskerar att
bli allvarligt sjuka erbjuds
vaccinet först.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se eller ring 08-123 680 00 för mer information på engelska,
arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.
För information om när du kan vaccinera dig, gå in på 1177.se.

Tillsammans mot ljusare tider

Även om du är vaccinerad så behöver du fortsätta följa myndigheternas råd.
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minskar risken att du
smittar andra.

Hitta orden

Fyll i min
kompis

TAGGA FÖR
SOMMARLOV!
program!

Ett varierande

Från den 21 juni till 13 augusti
TAGGA
FÖR
(vecka 25 – 32) kommer tagga
SOMMARLOV!
lov att vara på plats
NU KAN BARN OCH UNGDOMAR FRÅN 6 ÅR SE
FRAMEMOT ETT HÄNDELSERIKT SOMMARLOV!

(OBS! fredag 25/6 midsommar-

TAGGA
FÖR
afton – ingen verksamhet).
SOMMARLOV!

FRÅN DEN 21 JUNI–13 AUGUSTI (VECKA 25-32)
OBS! FREDAGEN 25/6 (MIDSOMMARAFTON) – INGEN VERKSAMHET

MELLAN KLOCKAN 13-17 KOMMER
#TAGGALOV FINNAS PÅ PLATS I VÅRA
NU KAN BARN OCH UNGDOMAR FRÅN 6 ÅR SE
BOSTADSOMRÅDEN.

FRAMEMOT ETT HÄNDELSERIKT SOMMARLOV!

MÅNDAGAR - WETTERLIN
TISDAGAR - STENSTORP
ONSDAGAR - BERGSLIDEN
TORSDAGAR - FLOBY
MÅNDAGAR – WETTERLIN
TISDAGAR
- STENSTORP
FREDAGAR
- GRÖNELUND
ONSDAGAR - BERGSLIDEN

MÅNDAGAR – WETTERLIN
FRÅN DEN 21 JUNI–13 AUGUSTI (VECKA 25-32)
TISDAGAR
STENSTORP
OBS! FREDAGEN- 25/6
(MIDSOMMARAFTON) – INGEN VERKSAMHET
ONSDAGAR
- BERGSLIDEN
MELLAN KLOCKAN
13-17 KOMMER
TORSDAGAR
FLOBY PÅ PLATS I VÅRA
#TAGGALOV –FINNAS
FREDAGAR
– GRÖNELUND
BOSTADSOMRÅDEN.

TORSDAGAR – FLOBY
FREDAGAR – GRÖNELUND
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FÖR MER
sigINFORMATION
trygga och säkra.
KONTAKTA:
Johanna Dahl

För
mer info kontakta:
Verksamhetsledare
Johanna.dahl@falkoping.se
Johanna
Dahl, verksam0730-74 34 16
hetsledare
Johanna.dahl@falkoping.se
0730-74 34 16

