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Odlingslotter att hyra

Fler tvättstugor  
i Gyttorp

Förbättrad hemsida

Glad sommar! 



Hyresgästundersökning i höst
I höst genomför vi den återkomman-
de hyresgästundersökningen. Då får 
du möjlighet att tycka till om din lä-
genhet, omgivningen och om oss som 
företag. 

Regler om egen pool 
På sommaren längtar många efter ett här-
ligt dopp i böljan den blå. Ett alternativ är 
att skaffa sig en egen utomhuspool. De här 
reglerna gäller för dig som bor hos Norabo-
städer: 

På din uteplats får du gärna ha en liten 
barnpool som rymmer max 500 liter. 

Större pooler är inte tillåtna eftersom det 
finns risk att poolen går sönder, vattnet forsar 
in mot din lägenhet och orsakar kostsamma 
vattenskador. I en större pool finns dessutom 
risk att någon ramlar i och drunknar. 

Till dig som har uteplats
Som hyresgäst i en lägenhet med uteplats finns det några saker du 
måste tänka på:
➤ Din uteplats får inte vara en förvaringsplats för annat än sådant som hör till  

uteplatsen.
➤ Det är inte tillåtet att använda uteplatsen som rastgård för husdjur.
➤ Om du ska grilla, så tänk på att både ljud och rök kan störa dina grannar, visa 

därför extra hänsyn. Använd gärna en el-grill för att minimera rök-os.
➤ Som markägare är Norabostäder ansvarig för de lekredskap som ställas upp.  

Av säkerhetsskäl är därför inte studsmattor tillåtna inom våra bostadsområden.
➤ Norabostäder gör återkommande tillsyn av uteplatser för att se att reglerna följs. 

Om inte, finns risk att du debiteras för det arbete som krävs för att iordningställa 
din uteplats.

Tvätta inte bilen hemma
Det är inte tillåtet att tvätta bilen på 
garageuppfarten eller parkeringsplat-
sen eftersom tvättvattnet innehåller 
miljöfarliga ämnen som orenat rinner 
ned i närmaste dagvattenbrunn. 

GDPR  
– nya regler för personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäl-
ler en ny dataskyddsförordning i alla 
EU:s medlemsländer. Förordningen 
heter GDPR (General Data Protection 
Regulation) och kommer att inne-
bära en hel del förändringar för oss 
som behandlar personuppgifter och 
stärkta rättigheter för den enskilde 
när det gäller personlig integritet.

En personuppgift är all slags in-
formation som kan kopplas till dig 
som person, till exempel namn, 
adress, kontaktuppgifter som tele-
fonnummer och e-postadress.

På vår hemsida www.norabosta-
der.se kan du läsa om hur vi hante-
rar dina personuppgifter och vilka 
rättigheter du har. Du kan också 
kontakta oss om du har frågor.



Årets  
sommarjobbare
Vi har lottat bland 50 inkomna ansökningar 
och nu är det klart vilka som blir årets som-
marjobbare.

Nio ungdomar kommer att jobba hos oss 
i tre veckor vardera i sommar. 

Välkomna säger vi till våra härliga ungdo-
mar som även i år kommer att tas omhand av 
Alexander Nybäck och Tim Royson.

Fler tvättstugor och nytt  
bokningssystem
Under våren har vi byggt om och renoverat ”centraltvätt-
stugan” i Gyttorp.

Det som tidigare var ett enda stort rum har nu blivit 
fyra mindre; tre tvättstugor och ett rum för grovtvätt.  
I samband med detta installerade vi också ett  
nytt bokningssystem med tagg – så nu är  
det bara du som har tillgång till ditt  
rum under din tvättid.

Trädgårdsredskap  
att låna gratis!
Är du boende på Kv Soltunet,  
Vitsippan eller i Gyttorp har du 
möjlighet att låna div. trädgårds-
redskap.
Kontakta oss för mer information.

Vill du odla? Hyr en egen täppa
Är du intresserad av att börja odla dina egna grönsaker och blommor? 
Nu har du chans att hyra en av de cirka 20 odlingslotter som finns i 
Gyttorp!

Vill du veta mer? Kontakta Hyresgästföreningen i Gyttorp. Du träffar 
dem säkrast vid deras lokal på Torget 8 i Gyttorp torsdagen den 7 juni 
mellan klockan 18 och 20. Du kan också mejla till 
elisabeth_hoikkala@hotmail.com
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Öppettider i sommar
Vecka 28–29 har vi stängt för besök, felanmälan  

gör du 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!

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.

Förbättrad 
hemsida

Nu har vi uppdaterat vår 
hemsida och även gjort den 
responsiv. Det innebär att 
du som hyresgäst kan göra 
ärenden, till exempel felan-
mäla och söka lägenhet, via 
din mobil eller läsplatta.


