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

 Akuta fel som inte kan vänta till nästa vardag anmäler 
du till SOS Alarm, 0587-104 11

Reception  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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Information till våra  
hyresgäster.  
Vintern 2019

Nu bygger vi  
Kvarteret Gullvivan!

God jul!

Säg hej till Carina

Bostadskön  
– så funkar det

Nyfiken på Gullvivan?  
Ställ dig i vår bostadskö! 
Är du intresserad av Kvarteret Gullvivan ska du ställa dig i Nora- 
bostäders bostadskö. Tilldelning av lägenheterna sker utifrån 
antal köpoäng. Som registrerad i bostadskön får du även löpande 
information om projektet.

Julöppet
Runt jul har vi lite ändrade öppettider på Norabostäder. 
Kontoret är stängt för besök klämdagarna 23, 27 och 
30 december. Endast felanmälan är öppen under  
klämdagarna, kl. 08.00–12.00 på tel. 0587-813 13.  
För akut felanmälan övriga tider ring SOS Alarm,  
tel. 0587-104 11. 

Hur funkar det då? 
Gå in på Norabostäders webbplats norabostader.se och välj Intresse- 
anmälan i menyn. Här kan du enkelt registrera dig i bostadskön genom 
att följa fem steg. Klicka i att du är intresserad av en tvåa eller trea. 

Det kostar ingenting att stå i bostadskön. Det enda du behöver göra 
är att logga in på Mina sidor med användarnamn och lösenord en gång 
i halvåret för att behålla din plats i kön. Detta blir du påmind om. För 
varje dag i kön får du 1 poäng.

Två av lägenheterna i Gullvivan kommer att lottas ut. Det betyder att 
även du som inte har stått i kö så länge har god chans att bli tilldelad en 
lägenhet. 

Verkar det krångligt? Har du frågor? Välkommen till receptionen på 
Änggatan 11 i Nora eller ring 0587-813 10 så hjälper vi dig!

 Här bygger  
vi Gullvivan



Nu tändas  
tusen juleljus…

Julen är här. Det betyder många 
tända ljus och kanske en och 
annan brasa. Mysigt och fint 
förstås, men kom ihåg att släcka 
– och kolla att din brandvarnare 
fungerar. 

Snö och halka hör också vintern 
till. Norabostäder ansvarar för 
snöröjning och halkbekämpning 
runt din bostad. För att under-
lätta detta arbete vill vi be dig 
plocka bort cyklar från cykel-
ställen och andra prylar som kan 
ligga i vägen. 

Till sist, en påminnelse: använd 
reflex! Det är ett enkelt och 
oslagbart sätt att synas i mörkret 
och undvika olyckor. Ett annat 
tips är broddar på skorna så du 
inte halkar och gör dig illa. 

Med detta önskar vi på Nora- 
bostäder en riktigt god jul!  
Var rädd om dig!

Efter 28 år i branschen har hon fortfarande lika roligt på jobbet. Carina Royson, Nora- 
bostäders bostads- och lokalchef sen sju år tillbaka, drivs av möten med människor 
och att ingen dag är den andra lik. 

– Det kanske låter klyschigt, men jag älskar de dagliga kontakterna med våra 
hyresgäster och att få vara med och påverka deras boende. Hemmet är ju bland de 
viktigaste sakerna här i livet, säger Carina. 

Carina ansvarar för Norabostäders alla bostäder och lokaler, tillsammans med 
uthyrare och bovärd. Arbetet innebär kontakter med hyresgäster, att planera renove-
ringar, hantera störningar och genomföra åtgärder i området – allt från insamling av 
grovsopor till bomöten och mörkervandringar. Men även nybyggnadsprojekt. 

– Tillsammans med resten av ledningsgruppen tar jag beslut om nybyggnation 
och om bostädernas utformning, utemiljö, närmiljö, interiör standard med mera. 
Nybyggnadsprojekt är inte så vanliga i Nora, senast var 2016 då vi byggde Smedgår-
den. Men nu är det dags, nu bygger vi Kvarteret Gullvivan! Det känns otroligt roligt 
och spännande, säger Carina. 

Tänk dig en sprillans ny radhuslägenhet – mindre än tio 
minuters promenad från torget i centrala Nora, och med 
knappt tio minuter till vattnet. Nu bygger vi Kvarteret 
Gullvivan, perfekt för dig som vill bo bekvämt, energi- 
smart och rökfritt.

Gullvivan är ett färdigt nybyggnadskoncept som Nora- 
bostäder köpt in från Götenehus, med bestämd planlös-
ning. De sex husen kommer att bestå av tolv lägenheter, 
två tvåor och tio treor. Alla har egna entréer och uteplats 
med trädäck i söderläge – men inga gräsmattor, häckar 
eller tomter som måste tas om hand.

Boendet passar alla – äldre par som kanske vill flytta 
från villa till ett mer bekvämt boende, som första lägen-
het när det är dags att flytta hemifrån eller för den lilla 
familjen. 

Solfångare på taket, rökfritt både inomhus och i  
närområdet och smart planlösning gör Gullvivan till ett 
modernt och attraktivt boende som ligger i tiden.

Spaden sätts i backen sommaren 2020 och lägenheterna 
beräknas vara klara för inflyttning våren 2021.

Alla lägenheter har
•  Ekparkett i sovrum, vardagsrum och kök
•  Klinker i badrum och hall 
•  Vattenburen golvvärme för skönt inomhus- 

klimat
•  Kyl och frys, induktionshäll, inbyggd ugn  

och diskmaskin
•  Kombimaskin för tvätt och tork

Intresserad? 
Anmäl ditt intresse och ställ dig  
i bostadskö på norabostader.se.

”Mötet med hyresgästerna 
är det bästa!”

Välkommen till nya  
Kvarteret Gullvivan!
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