
Information till våra  
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Trevligt för alla

Myror eller skadedjur 
i lägenheten?

Glad sommar! 



Myror eller skadedjur 
i lägenheten?
Hjälp, jag har fått myror/skadedjur i min bostad. Vad ska 
jag göra?

Gäller det myror så finns det myrdosor här hos oss på 
kontoret, som du är välkommen att hämta! 

Har du andra skadedjur i lägenheten? Ring vår felanmä-
lan 0587-813 13, så gör vi en anmälan till Anticimex. Det 
är viktigt att sanera så fort som möjligt så att man förhindrar 
att skadedjuren sprids.

Trevligt för alla
På gården 
Utnyttja gärna gården till lek och umgänge, men tänk 
på att ta hänsyn till andra. 

Fotboll är inte tillåtet på gårdarna. Använd hellre 
fotbollsplaner och andra lämpliga ytor i området.

Våra gårdar är bilfria. De enda transporter som är 
tillåtna är för på- och avlastning.

På balkongen eller uteplatsen
Frukost i morgonsolen eller en egen kryddodling. 
Balkongen eller uteplatsen kan vara en härlig del av 
lägenheten – speciellt på sommaren. Men tänk på att 
ta hänsyn till grannarna. Här kommer några saker att 
tänka på:
➤ Skaka inte mattor från balkongen.
➤ Var försiktig när du vattnar blommor eller rengör  

balkongen så att vatten inte rinner in hos grannen 
under.

➤ På balkongen är det endast tillåtet att grilla med 
el-grill, tänk på brandrisken och störande os.

➤ Om du röker: visa hänsyn så att grannen inte 
störs av röken.

➤ Du ansvarar själv för att balkong och uteplats ser 
vårdad ut.

Nu i sommartider är det extra viktigt 
att skölja ur förpackningarna som du 
lägger i återvinningen extra noga. 
Annars finns risk för oönskad lukt och 
flugor.
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Projekt som planeras under 2017: 

➤	Utvändig målning, Ågatan 10–12 och  
Vattugränd 4.

➤	Takbyte, Vattugränd 2.

➤	Energieffektivisering, bl.a. ny trapphus- 
belysning, Kv. Granen och Kv. Pelikan. 

➤	Utvändig målning, Stationsvägen 18 och  
Gästgivarevägen 2, Gyttorp.

➤	Renovering och ombyggnation av stora  
tvättstugan, Gyttorp.

Beställ tittöga till dörren

Nu kan du beställa ”tittöga” och 
brytskydd till din lägenhetsdörr. 
Kontakta oss på Norabostäder och 
gör din beställning. Ett tittöga kos-
tar 335 kronor och brytskydd 200 
kronor och läggs på din hyra vid 
nästa hyresaviseringsperiod.

Det kom 80 ansökningar 
från jobbsugna ungdo-
mar! Nu har vi valt ut nio 
som kommer att få jobba 
hos oss i tre veckor var-
dera i sommar. Välkomna 
säger vi till våra härliga 
ungdomar som kommer 
att tas omhand av Camil-
la Nilsson och Alexander 
Nybäck.

9 fick  
sommarjobb

Hej!

NILS-ERIK (NISSE) GUSTAVSSON. 
Fastighetsskötare på Norabostäder/Nora 
Fastigheter.
 
Vad gör du på Norabostäder/
Nora Fastigheter?
– Jag är fastighetsskötare med ansvar för 
utemiljön. 

Nu är vi inne i en period då du 
har som mest att göra, men vad 
gör du på vintern?
– Då plogar jag snö och halkbekämpar.
 
Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag försöker hinna med styrketräning 
tre gånger i veckan och så springer jag 
med min hund. Dessutom har jag ett hus 
med stor trädgård som jag gillar att påta i.
 



Felanmälan  tel. 0587-813 13 måndag – fredag kl. 08.00–12.00,  
13.00–14.30. www.norabostader.se 

Växel  tel. 0587-813 10 

Besökstid  måndag – fredag kl. 07.00–12.00. Övrig tid bokas

E-post  info@norabostader.se

Uthyrning  tel. 0587-813 12

Ekonomifrågor  tel. 0587-813 16

Dag före afton/röd dag stänger vi kl. 11.30. Klämdag före eller efter  
röd dag, stängt.

www.norabostader.se • info@norabostader.se 
0587-813 10 • Änggatan 11, 713 30 Nora
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Öppettider i sommar
Vecka 28–29 har vi stängt för besök, men du kan alltid nå oss på telefon 0587-813 13.  

I övrigt har vi öppet som vanligt i sommar. 

Vi på Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB önskar  
alla våra hyresgäster en riktig härlig sommar!


